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NHỮNG CHUẨN MỰC HAY NGUYÊN TẮC VỀ BẢN CHẤT, TÂM TƯỞNG VÀ MỤC ĐÍCH 
CỦA PT CURSILLO 
Các Khóa Học Hỏi Kitô Giáo hoặc PT Cursillo là một món quà của Chúa Thánh Linh ban tặng cho ông 
Eduardo Bonnín. Món quà này, đó là Đặc Sủng, đã được trao trọn vẹn cho Ông Bonnín. Ông trung thành 
chăm sóc món quà này một cách đáng tin cậy. Ông đã trao lại món quà này cho Giáo Hội tương tự như 
Chúa Thánh Linh đã trao cho ông, trong trạng thái nguyên vẹn, không thêm bớt. 
 
Chúng ta cũng được mời gọi noi gương ông. Tuy nhiên, cách duy nhứt chúng ta có thể chăm lo món quà 
PT Cursillo này là phải kết hợp với nguồn gốc của nó, đó là Chúa Giêsu Kitô, qua mối tương quan giữa 
Thầy Trò hầu có thể được ơn soi sang để có những quyết định đúng đắn với lòng xác tín và trung kiên. 
Sau đây là một vài đoạn trích từ một số bài viết trước đây về Cursillo: 
 
 Ông Karl Radner nói phải có một công thức đơn giản “cho điều gì là căn bản” nhưng khó mà đạt tới. 
Bạn định nghĩa như thế nào cái gì là điều căn bản để trở nên Kitô hữu (đích thực)? Đó là cái gì mang 
một ý nghĩa và thực chất cho những điều chúng ta sống trong tư cách Kitô hữu. Đó là những gì chúng ta 
cùng nhận lãnh qua Bí Tích Rữa Tội bất luận chúng ta ở vị thế nào trong Giáo Hội. Điều nầy mãi mãi 
không thay đổi do bản chất truyền giáo của nó. Nếu tôi làm điều gì phù hợp với Phúc Âm, tức là có tính 
cách truyền giáo, đó chính là tôi sống những điều căn bản của một Kitô hữu đích thực. (“Cursillo, Hôm 
Qua và Hôm Nay” của LM Juan Capo”). 
 
Nhu cầu phải có một bản tuyên bố rõ ràng về các nguyên tắc, về những động cơ thúc đẩy, về các sự kiện 
và về các hệ thống ắt hẵn cũng đủ là một lý do thúc đẩy chúng ta thỏa mãn nhu cầu này. Trong khi đó, 
thật đáng tiếc, vì thiếu bản tuyên bố ấy mà xảy ra những chỉ dẫn lạc hướng và mọi nỗ lực bị lãng phí, có 
lẽ không đáng bị khiển trách, nhưng chắc chắn không thể chấp nhận được” (Structure of Ideas, 
Preliminary Notes). 
 
Bất cứ điều gì bất thường hay khó coi được nhìn thấy trong các Khóa Cursillos – cho dù ở trong giai 
đoạn Tiền Cursillo, trong Khóa Ba Ngày hay trong giai đoạn Hậu Cursillo – chúng ta đều tin chắc rằng 
phải có bàn tay phóng tác nhúng vào.  
 
Có người cho rằng các Khóa Cursillos là “lẽ phải thông thường đã được quy tắc hóa.” Có nhiều điều rất 
chí lý trong câu nói này. Chúng ta có thể xét đoán mọi điều gì xem ra có những đặc tính bất thường do 
kẻ nào đó cảm thấy phải có tính chất độc đáo cho nên phóng tác hoặc bốc đồng thêm vào.  
 
Lòng ước muốn độc đáo chính là một cái gì ít sáng tạo nhứt mà chúng ta có thể nhượng bộ hay chịu thua 
bởi vì sự hão huyền dễ dàng đi tìm sự độc đáo. Nếu chúng ta hạ mình khiêm nhường thật thâm sâu, 
chúng ta sẽ ít có những ước muốn độc đáo hơn, nhứt là khi sự độc đáo ấy tạo ra định kiến về Hiện Sủng 
mà Chúa Thánh Linh tuôn đỗ cho chúng ta hoặc định kiến về sự hiệp 



nhứt thành công của một phong trào đã được bảo đảm mang lại hiệu quả đã được chứng minh, với kết 
quả đáng khâm phục. 
 
Các Khóa Cursillo là một khí cụ tuyệt vời của việc canh tân Kitô hữu, với những kết quả đáng ngạc 
nhiên. Và không lạ gì thần dữ lúc nào cũng tìm mọi cách lợi dụng ngay cả những kẻ thiện tâm thiện chí 
để làm hỏng và sửa đổi sai lạc bản chất của Khóa Học hầu làm cho sự tái sinh chỉ còn là một sự hứa hẹn 
nhất thời và dần dần niềm hy vọng sẽ tiêu tan.  
 
Các Khóa Cursillos thiết lập một phương pháp đầy đủ cho nên không có lý do gì phải đổi khác, và bây 
giờ những kết quả của các Khóa Học, phù hợp với bài học kinh nghiệm, lúc nào cũng thật phi thường 
(Questions and Problems của GM Juan Hervás). 
 
Với những điều trình bày ở trên, sau đây là một bản tóm lược của Ông Eduardo Bonnín về một số tiêu 
chuẩn hay nguyên tắc quan trọng nhứt về Bản Chất, Tâm Tưởng và Mục Đích của Phong Trào Cursillo 
hay Hội Học Hỏi Kitô Giáo. 
 
BẢN CHẤT 
“Các Khóa Học Hỏi Kitô Giáo” là một phong trào, bằng  một phương pháp riêng của mình, nhờ Ơn 
Sủng của Chúa cố gắng tìm cách giúp những thực tại thiết yếu của cuộc sống Kitô hữu trở nên sống 
động trong tính cách đặc thù, độc đáo và sáng tạo của mỗi con người.Bằng cách ý thức khả năng và chấp 
nhận những giới hạn của mình, người ta không ngớt khai triển mối quan tâm trong việc sử dụng tự do 
trong quyết định biến khả năng của mình thành niềm xác tín vững vàng, bằng cách sử dụng sức mạnh 
của ý chí để quyết định và sử dụng lòng bền chí và quyết tâm làm cho khả năng của mình thể hiện trong 
cả cuộc sống riêng tư lẫn cộng đồng.  
 
TÂM TƯỞNG/Ý HƯỚNG 
- BIẾT RẰNG CHÚNG TA TIN thì tốt hơn tin rằng chúng ta biết. 
 
- Là Kitô hữu thì quan trọng hơn làm những việc thuộc về Kitô giáo. 
 
- Sự hoang mang kỳ diệu do việc tôi ý thức sự thật này là Thiên Chúa yêu tôi đặt tôi vào một vị thế  

mà từ đó giới răn thứ nhứt xem ra không thể nghi ngờ được, và điều này trở nên rõ ràng đối với 
chúng ta là ắt hẵn  giới răn ấy “công bình và cần thiết”, hơn nữa, lòng biết ơn làm ta cảm thấy dễ 
chịu. 

 
- Khi nhìn thấy sự kiện THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG lộ ra cho một kẻ nào đó, và khi lộ ra cho tôi 

thấy THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG TÔI thì việc một ngày nào đó tôi sẽ chịu trách nhiệm về những 
gì tôi đã làm với đời sống của tôi trở thành ít quan trọng đi bởi vì tôi có thể nhìn thấy điều đó từ một 
triển vọng khác.  

 
- Vào lúc này ta mới ý thức rằng Thiên Chúa không quan sát họ như công an cảnh sát; trái lại, Người 

nhìn họ với sự quan tâm đầy lòng trắc ẩn và yêu thương, tương tự như cha nhìn con hay ông nhìn 
cháu. 

 
- Những gì Thiên Chúa đề nghị đều rõ ràng và cụ thể. Khi quỹ dữ thấy mình không thành công trong 

việc xúi giục người ta mê muội làm điều ác, thì nó sẽ cố công cám dỗ họ làm rất nhiều điều thiện, 
nhiều quá đến độ họ bị tràn ngập, kiệt sức và hết hứng thú cho nên sẽ làm bê bối mọi việc. 
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- Sự phản ứng nội tâm của con người còn quan trọng hơn chính hành động nữa. Một Kitô hữu được kẻ 
khác biết đến không những do các hành động của mình mà còn do những phản ứng của mình nữa. 

 
- Kiến thức càng cao siêu và càng sâu sắc về những điều có thật và vĩnh cữu trong cuộc sống giúp 

chúng ta giảm thiểu áp lực cũng như bảo vệ chúng ta chống lại những tấn công và quyến rũ của 
những thứ tạm bợ và dễ tìm kiếm càng ít khó khăn hơn. 

 
- Chúng ta sẽ cảm nghiệm rằng chính con người, như chúng ta vậy, đáng giá hơn vai trò hay “nhân 

vật” mà chúng ta bị ép buộc thủ vai trong cuộc sống.  
 

Châm ngôn của thế giới là “mọi thứ đều có cái giá của nó”. Tuy nhiên, cái gì quan trọng đối với một 
Cursillista, hay một Kitô hữu không phải là nguyên lý của giá cả, nhưng là nguyên lý của phẩm giá. 
Có nghĩa là chúng ta không nên nỗ lực hay thử khám phá cái giá của một cái gì, nhưng phải ý thức 
con người ta vô giá đến chừng nào. Việc Thiên Chúa làm dĩ nhiên rất ngoạn mục, nhưng chính hình 
ảnh thu nhỏ của loài thụ tạo ấy chính là con người phàm.  

 
- Sự kiện chúng ta là Kitô hữu giúp chúng ta nhìn thấy những công việc hằng ngày trong một nhãn 

quan mới và nhờ đó, thay vì chúng ta cảm thấy  cuộc sống hằng ngày của chúng ta tẻ nhạt và nhàm 
chán vì lặp đi lặp lại, chúng ta sẽ dần dần khám phá sức quyến rũ và vẻ đẹp của những công việc 
hằng ngày.  

 
- Nhân loại không thay đổi. Từ khi được Thiên Chúa tạo dựng, nhân loại về căn bản vẫn vậy. Con 

người phàm trốn tránh sự sợ hãi và phấn đấu mong đạt được những gì mơ ước. Thách đố và những 
đe dọa của thế giới đối với con người ngày nay, nam cũng như nữ, đều có cùng lý do từ ngàn xưa. 
Đó là, sự vắng bóng thực sự của Thiên Chúa trong tâm hồn và trí khôn của con người. Vì thế, giải 
pháp cho tình trạng này lúc nào cũng là Chúa Kitô và Ơn Sủng của Người, là điều duy nhứt có thể 
làm cho cuộc sống có ý nghĩa.   

 
- Hình như,  nhiều người không có khả năng chống trả cám dỗ thay đổi và thay thế những bằng 

“những phương pháp và cách thức mới mẽ,” bằng “những phương pháp và cách thức xưa hơn và lỗi 
thời”,  nhưng họ đã quên trung thành với PT Cursillo. Nói một cách chính xác, do bởi tính cách hết 
sức đơn sơ của Phong Trào, một vài tư tưởng và cách nhìn đã được nhận diện và rút ra bởi vì, do 
nhãn quan ngày nay, những thứ đó có thể được xác định thuộc về một thời điểm đặc biệt nào đó 
trong quá khứ. Nhưng chính những thứ này là những điều cần thiết và chủ chốt về cơ cấu và bất diệt 
cần phải giữ nguyên trạng thái không được thay đổi, được thi hành minh bạch. 

 
Chúng ta phải tiếp xúc tha nhân bất chấp họ trong hoàn cảnh nào. Nếu chỉ nhắm và quan tâm đến 
hoàn cảnh thế tục của một người hoặc vai trò họ nắm giữ trong cuộc sống, thì chúng ta lờ đi thực tế 
họ là con cái của Thiên Chúa và mọi nỗ lực của chúng ta trở thành vô nghĩa và vô ích. 

 
Cách thức người ta phản ứng đối với những khó khăn xảy ra trong đời sống, (tức là thái độ của họ) là 
khu vực mà Khóa Cursillo có thể có ảnh hưởng. Người ta luôn luôn phản ứng giống nhau, trong bất 
cứ nơi chốn hay văn hóa nào. Thái dộ và phản ứng không thay đổi, xưa nay vẫn như thế. Chúng ta 
hiểu thái độ như là quan điểm của ta khi đối diện với cuộc sống hằng ngày. 

 
 
 
MỤC ĐÍCH 
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- Mục đích, chỉ tiêu và cái nhìn của Khóa Cursillo là một “Giáo Hội của Dân” hơn là “dân của Giáo 
Hội”. Lúc nào cũng có “dân của Giáo Hội” hay người đi nhà thờ. Điều mà chúng ta cần là con người 
là những kẻ,  với niềm xác tín kiên cường, sự quyết định phóng khoáng và tính kiên trì đã được minh 
chứng, sẽ biểu lộ niềm vui và phấn khởi mà họ cảm nghiệm được từ đời sống Kitô hữu của họ.  

 
- Các Khóa Cursillos không được hình thành, suy tư, tổ chức và cầu nguyện để phúc âm hóa thế giới 

nhưng để phúc âm hóa con người.  
 
- Các Khóa Học Hỏi Kitô Giáo không được hình thành như một giải pháp mà Giáo Hội dành cho thế 

giới, nhưng chỉ là một phương tiện để truyền đạt cho nhân loại Tin Mừng Thiên Chúa yêu thương 
họ. 

 
- PT Cursillo là một khí cụ được hình thành để giúp người ta tìm hiểu chính mình, ý thức rằng họ hiện 

hữu, họ là họ, và kẻ khác hiện hữu nữa và thúc giục mọi người cảm thấy nóng lòng muốn làm quen 
nhau. 

 
- Chúng ta phải nỗ lực làm cho mọi người biết rằng Thiên Chúa yêu mến họ. Không ai được sống mà 

không ý thức rằng Thiên Chúa yêu thương họ. Điều duy nhứt chúng ta có thể truyền đạt  cho kẻ khác 
là chính chúng ta xác tín Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Nếu không được như thế thì làm sao 
chúng ta có thể truyền lại cho kẻ khác, cũng không mang lại thay đổi, làm dậy men hay khích động 
bất cứ cái gì, như thái độ, môi trường hay cơ cấu. Trái lại, chúng ta sẽ nhượng bộ, dàn xếp ổn thỏa, 
như chúng ta vẫn làm ... và chúng ta sẽ tiếp tục chỉ trích và ngồi lê đôi mách triền miên hạch tội 
những người chúng ta gọi là “kẻ xấu xa”,  và kê khai những hành động độc ác không chứng minh 
được của họ, và chúng ta cứ càm ràm sao thế gian tệ hại như thế. 

 
- Khóa Cursillo dành ưu tiên cho những “kẻ xa lìa” Thiên Chúa, bởi vì họ là mục tiêu ưu đãi của 

Thiên Chúa chúng ta và là những người cần Chúa hơn hết. 
 

Chúng ta không nên nghĩ rằng “kẻ xa lìa” chỉ là Người Con Trai Hoang Đàng hay Người Phụ Nữ tại 
Giếng Gia Cóp nhưng họ cũng là những kẻ xa lìa không biết gì về các nguyên tắc Kitô Giáo. 

 
Có lẽ, những người này phải trực diện và đối đầu với những tư tưởng từ một nhãn quan hoàn toàn 
phàm tục sẽ sớm hiểu biết tất cả những điều này.  Đó là lý do tại sao những “kẻ xa lìa” được ưu đãi 
mặc dù họ không thuộc thành phần chọn lọc. 

 
PT CURSILLO TẠI HOA KỲ MỪNG SINH NHỰT THỨ 50 
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Thường Niên Kỳ Thứ 17sẽ được tổ chức tại Đại Học Texas ở Arlington 
(University of Texas at Arlington – UTA), từ ngày 29/6 đến 2/7/2007. Chủ đề của Đại Hội 2007 “Thiên 
Chúa Là Tình Yêu” (1Gioan 4:16) trích từ Tông Thư thứ Nhứt của ĐGH Bênêđictô XVI về Tình Yêu 
của Chúa Kitô. Thánh Gioan Thánh Giá nói với chúng ta rằng Thiên Chúa Cha bao giờ cũng nói một 
LỜI và LỜI đó đã nhập thể Giêsu Kitô. Lời duy nhứ này là Lời của Tình Yêu dành riêng cho chúng ta 
và Lời ấy thật hiệu nghiệm, có nghĩa là chính Lời này thay đổi (metanoia) những kẻ có thiện chí muốn 
lắng nghe. Tình Yêu của Thiên Chúa mặc lấy xác thịt mời gọi chúng ta nhận lãnh sự an bình và tự do 
của Tình Yêu Siêu Phàm của Thiên Chúa (agape) hầu chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trọn vẹn trong 
Chúa và trong tình yêu chân thật nhờ đó chúng ta có thể phục vụ anh chị em chúng ta. Chúng tôi thân ái 
mời các bạn đến tyham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ Thứ 17 để tìm hiểu thêm về Ơn Sủng Cải 
Đổi mà Thiên Chúa Cha ban tặng cho chúng ta qua Chúa Kitô. 
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Đại Hội sẽ khởi sự chiều thứ Sáu, 29-6-2007 với bài thuyết trình chính và sau đó có Chầu Mình Thánh 
Chúa Trọng Thể và có cử hành Bí Tích Hòa Giải. Xin lưu ý Đại Hội năm nay sẽ bắt đầu từ chiều thứ 
Sáu – thứ Hai, thay vì thứ Năm - Chúa nhật như mọi năm.  
 
Vào tháng Năm 1957, một nhóm 17 ứng viên nam nói tiếng Tây Ban Nha và một toán trợ tá gồm 2 giáo 
dân và một linh mục đã tổ chức Khóa Cursillo đầu tiên tại Hoa Kỳ, ở Giáo Xứ Thánh Phanxicô, Waco, 
Texas. Để kỷ niệm Sinh Nhựt thứ 50 của PT Cursillo tại Hoa Kỳ, chương trình Đại Hội sẽ có thêm 
chuyến hành hương từ Đại Học UTA đến Giáo Xứ Thánh Phanxicô vào ngày Chúa nhựt, 1-7-2007. Các 
sinh hoạt của Đại Hội trong ngày Chúa nhật sẽ diễn ra tại Waco Convention Center . 
 
Tiệc Liên Hoan trong Đại Hội sẽ có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc trình bày những sắc thái văn hóa và 
dân tộc khác nhau trong PT Cursillo của chúng ta tại Hoa Kỳ. Các PT Giáo Phận muốn tham gia trong 
chương trình văn nghệ xin vui lòng liên lạc VPTƯ ở số 214-339-6321 trước ngày 31 – 5 – 2007 để tiện 
sắp xếp.  Thời lượng dành cho chương trình văn nghệ năm nay bị giới hạn, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ 
thỏa mãn tất cả những nhóm ghi tên trước ngày nói trên. 
 
Lê phí ghi danh tham dự là $325 mỹ kim nếu bạn ghi danh trước ngày 20-4-2007. Chúng tôi khuyến 
khích các bạn sắp đặt chương trình bây giờ để có thể tham dự Đại Hội 17 này và xin mau mắn gởi phiếu 
ghi tên đến Trung Tâm Cursillo.   
 
Các bạn có thể ghi tên trên Internet ở địa chỉ www.natl-cursillo.org . Đại Học chỉ có thể cung cấp 800 
chỗ mà thôi, cho nên những người ghi tên trước được ưu tiên. Lệ phí tham dự bao gồm chuyên chở khứ 
hồi từ Phi Trường DFW đến Đại Học UTA, thuê mướn xe buýt đi hành hương Waco vả trở về, 3 đêm 
ngủ tại Đại Học, bữa ăn tối thứ Sáu, 3 bữa ăn sáng, trưa và tối trong 2 ngày thứ Bảy và Chúa nhật, và 
bữa ăn sang thứ Hai trước khi ra về. Đại Học UTA cách Phi Trường DFW độ 30 phút đi xe hơi.  
 
Chúng tôi mời các bạn vào Internet ở điạ chỉ www.uta.edu/maps để xem qua Đại Học và được hướng 
dẫn khỏi lạc đường. Nếu các bạn muốn tìm hiểu trước Thành Phố Arlington và Waco thì vui lòng vào 
Internet ở địa chỉ www.ci.arlington.tx.us và www.waco-texas.com . 
 
Xin vui lòng làm Palancas cầu nguyện cho Đại Hội của chúng ta và gởi về Trung Tâm Cursillo Toàn 
Quốc ở địa chỉ: National Cursillo Center, P.O. Box 210226, Dallas, TX 75211. Số điện thư là 214-339-
6322 hoặc các bạn có thể e-mail Palancas cho nationalcursillo.center@verizon.net . 
 
TIỀN CURSILLO 
Bất cứ ai khi nói về giai đoạn Tiền Cursillo của PT Cursillo chúng ta cho đa số Cursillistas vẫn còn bận 
bịu quá đáng về Khóa 3 Ngày đều cảm thấy khó khăn. Điều này chợt nhắc chúng ta nhớ đến một đoạn 
Kinh Thánh theo Phúc Âm Thánh Marcô, “Chúa Giêsu bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc 
thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả 
những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.” (Marcô, 16:1-12). 
 
Có người sẽ cho rằng hai tư tưởng nói trên chẳng có liên quan gì với nhau cả! Tuy nhiên, chúng ta có thể 
mường tượng Chúa Giêsu bị tràn ngập bởi đám đông những người có bệnh tuôn đến Người để xin chữa 
lành, tương tự như Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần cũng tràn ngập cả trợ tá lẫn khóa sinh rất nhiệt tình 
và say đắm đến độ Khóa Học bao phủ một lớp mây mù che khuất  giai đoạn Tiền Cursillo và Hậu 
Cursillo của Phong Trào chúng ta. Sách Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo khẳng định rằng “ba 
giai đoạn của PT Cursillo đều phải gắn liền với nhau để trở thành một toàn bộ có tổ chức”... và “sự thất 

http://www.natl-cursillo.org/
http://www.uta.edu/maps
http://www.ci.arlington.tx.us/
http://www.waco-texas.com/
mailto:nationalcursillo.center@verizon.net
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bại trong vận hành của bất cứ một giai đoạn nào cũng sẽ trực tiếp đưa đến hậu quả tai hại cho hai giai 
đoạn kia, và vì vậy ảnh hưởng toàn diện đến sự phát triển của Phong Trào” (FI # 201). 
 
Thật bất hạnh, một số người vẫn xem Khóa Cursillo Cuối Tuần là sinh hoạt quan trọng nhứt trong PT 
Cursillo chúng ta và, do đó, Khóa Học trở nên không thể thiếu được. Nhiều người khác vẫn còn tin rằng 
PT Cursillo trong giáo phận sẽ “chết” nếu không có tổ chức Khóa Học mỗi năm. Câu chuyện Phúc Âm 
vừa trích dẫn trên đây cho thấy Chúa Giêsu cần phải chạy tránh đám đông ào ạt tuôn đến xin chữa bệnh 
có nguy cơ xô đẩy Chúa té ngã, ắt hẵn như lời báo trước khuyên thành phần lãnh đạo Cursillo cấp giáo 
phận không nên lạm dụng Khóa Học bằng cách chiều theo đám đông hướng dẫn Phong Trào của chúng 
ta đi lạc hướng. 
 
Người cha sáng lập Phong Trào Cursillo chúng ta, Ông Eduardo Bonnín, cứ nhắc nhở chúng ta cải đổi 
chính chúng ta và kẻ khác, và kết quả là các môi trường sẽ tự nhiên thay đổi. Bước đầu tiên để đạt được 
mục tiêu này, theo LM Juan Capó Bosch trong quyển sách “Hãy Thả Lưới” của ngài, là hãy duy trì một 
cơ cấu tổ chức tối thiểu nếu muốn Khóa Cursillo mang lại kết quả thường xuyên, đó là Văn Phòng Điều 
Hành/Giáo Phận và Trường Lãnh Đạo.  
 
Bên cạnh một cộng đồng tông đồ và cầu nguyện như một chứng nhân cho tính cách chân thực của cuộc 
sống Kitô hữu, còn có một nhu cầu rất lớn cho ảnh hưởng cá nhân và mối liên hệ người Cursillista nắm 
giữ đối với những kẻ mà họ muốn mời tham dự một Khóa Cursillo. Nên mời một cách riêng tư thân mật, 
qua tình bạn, hầu mối liên hệ được vững bền, cũng vì lợi ích tối đa của các nỗ lực truyền giáo của chúng 
ta. Mọi hình thức quảng cáo Khóa Cursillo trên các bản tin của giáo xứ hay giáo phận hoặc trên các 
phương tiện truyền thông thế tục đều nên can ngăn một cách nghiêm túc. 
 
Trong quyển sách “Hãy Thả Lưới”, LM Juan Capó Bosch chú trọng đến con người: tức chọn lựa và 
hướng dẫn các khóa sinh cho Khóa Cursillo Cuối Tuần. Nhiều Cursillistas vẫn tin rằng giai đoạn 
Cursillo chỉ là làm sao đưa người ta đến Khóa Học và giao họ cho Chúa Thánh Linh lo phần còn lại. 
Một vài người khác xem Khóa Cursillo như một khí cụ chữa lành, và chính vì thế  họ một lòng một dạ 
xin ghi tên dự Khóa Học những người thân “lưng chừng” và những người có “vấn đề tâm linh”. LM 
Juan Capo Bosch đã dùng giai thoại sau đây để minh họa sự cần thiết phải “cải đổi chính những cá nhân 
trước hết và sau đó đặt họ vào môi trường hầu với tài năng được ứng dụng một cách cần cù và khôn 
ngoan, họ sẽ chuyên tâm thay đổi thế giới một cách có hiệu quả. Mọi nỗ lực này được gọi là “Xây Dựng 
Cột Sống Kitô trong Môi Trường”, hay nói cách khác, tạo nên những Kitô hữu nòng cốt trong môi 
trường. 
 
Một cậu bé ngồi trong một toa xe lữa với cha cậu và cứ hỏi đủ thứ chuyện. Cậu bé này hy vọng đặt 
nhiều câu hỏi như thế đề cha mình quên việc cậu ta mới thi rớt môn học địa lý trong kỳ thi tam cá 
nguyệt vừa rồi. Trái lại, người cha bực mình vì bị con quấy rầy không đọc báo được. Thình lình, ông để 
ý một mẫu quảng cáo nguyên một trang báo có một bản đồ thế giới. Ông ta liền xé trang báo ấy ra nhiều 
mãnh nhỏ đủ cỡ và thách đứa con ráp lại thành bản đồ nguyên vẹn với lời hứa thưởng tiền. Ông ta nghĩ 
sẽ không bị quấy rầy ít nhất trong nửa giờ để yên lặng đọc báo. Rủi thay, đứa bé ráp xong caí bản đồ thế 
giới đó chỉ trong vòng 2 phút. Người cha ngạc nhiên vô cùng và tự hỏi làm thế nào thằng bé thi môn địa 
lý bị rớt mà có thể ráp lại những mảnh giấy nhỏ của bản đồ thế giới nhanh như thế! Đứa bé giải thích bí 
quyết của nó: Nó ráp những mãnh giấy có hình một người đàn ông trong mẫu quảng cáo một tiệm may 
áo quần ngay trên trang phía sau bản đồ thế giới. Cậu bé nói tái tạo con người dễ hơn tái tạo thế giới. 
 
Người khóa sinh thích hợp nhứt, ngoài việc là một người Công Giáo đã được rữa tội, phải có một “nhân 
cách nào đó”, nghĩa là có khả năng quyết định cho mình do chính những lý do của mình, có khả năng 
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lay chuyển kẻ khác bằng ý kiến của mình, có khả năng thúc đẩy kẻ khác bằng hành động của mình, có 
khả năng hành động một cách tự do và âu yếm, và nói cách khác, có khả năng trở thành muối, ánh sáng 
và men nhờ sự hỗ trợ và khuyến khích của các nhóm Kitô hữu nòng cốt. Sách “Những Tư Tưởng Nền 
tảng” ghi như sau:, “Rất cần thiết phải chuẩn bị ứng viên một cách đầy đủ, để họ có thể lãnh hội tối đa 
những gì họ cảm nghiệm trong Khóa Học; việc chuẩn bị như vậy cũng sẽ tạo mọi sự dễ dàngcho việc 
gia nhập hay tái nhập vào nhóm, một đơn vị cốt lõi (căn bản), hoặc vào cộng đồng của họ trong thời 
gian Hậu Cursillo” (FI # 230). 
 
Trách nhiệm của những người bảo trợ không được phép chấm dứt ngay sau khi những khóa sinh do họ 
mời bước vào Khóa Học, nghĩa là sau giai đoạn Tiền Cursillo, nhưng người bảo trợ phải dứt khoát tiếp 
tục thi hành trách nhiệm của mình trong suốt Ngày Thứ Tư của cả người bảo trợ lẫn tân Cursillistas, 
trong kinh nguyện và việc làm. Chính những người bảo trợ phải giúp đỡ các tân Cursillistas mà mình 
giới thiệu tìm hay lập Nhóm Thân Hữu và thường xuyên tháp tùng họ đi tham dự Ultreya. Tất cả chúng 
ta đều được học rằng “chúng ta không tìm được sự An Toàn Trọn Vẹn bằng cách tham dự Hội Nhóm và 
Ultreya; chúng ta tìm được sự An Toàn Trọn Vẹn bằng nỗ lực tìm hiểu Thiên Chúa yêu thương chúng ta 
vô điều kiện, nghĩa là, không có gì ngăn cách chúng ta khỏi Tình Yêu của Thiên Chúa thể hiện trong 
Chúa Giêsu Kitô, v.v…, và An Toàn Trọn Vẹn trong bối cảnh này không có nghĩa là cuộc sống bây giờ 
hết lo âu và hết khó khăn. Cụm từ này chỉ có ý muốn nói rằng khi tìm được làm bạn với Chúa Kitô, 
chúng ta mới hiểu được Chúa yêu thương chúng ta như thế nào. Chính Hội Nhóm và Ultreya nâng đỡ và 
hỗ trợ chúng ta tiếp tục tiến trình hoán cải và nhờ đó chúng ta làm đậm đà thêm tình bạn với Chúa Kitô, 
càng thêm xác tín về Tình Yêu của Chúa, và chính trong Tình Yêu này chúng ta cảm thấy “An Toàn 
Trọn Vẹn” (trích trong Rollo “Total Security” - tạm dịch  “An Toàn Trọn Vẹn” – Cursillo Manual 
2006).  
 
Thật là một khích lệ lớn lao khi được biết vài thành phần lãnh đạo Cursillo giáo phận đã bắt đầu nhận 
thấy cần phải tìm thời gian thẩm định sự tiến bộ của công tác phục vụ Phong Trào của họ, nhất là của 
các Cursillistas trong sứ vụ truyền giáo trong Ngày Thứ Tư của họ. Các thành phần lãnh đạo có thể giúp 
cộng đồng Cursillo của mình hâm nóng lại và đào sâu thêm sự hiểu biết của mình về mục đích, ý hướng 
, bản chất và Ơn Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo qua nhiều buổi hội thảo khác nhau hoặc do nhóm 
phục vụ miền hay toàn quốc điều hành hay do chính Văn Phòng Điều Hành và Trường Lãnh Đạo của 
giáo phận nhà đảm trách.  
 
THẮNG TIẾN ĐỨC TIN CÔNG GIÁO 
PT Cursillo Toàn Quốc kết nghĩa với một tổ chức truyền thong Công Giáo tên là Lighthouse Catholic 
Media, một đơn vị của Cơ Sở truyền Thông Saint Joseph Communications sẽ cung cấp              những 
bài nói chuyện về giáo huấn đúng đắn của đạo Công Giáo. Các CD’s thâu những bài nói chuyện của các 
diễn giả danh tiếng như TGM Fulton Sheen, LM John Corapi, TS Scott Hahn, va nhiều người khác. Các 
baì nói chuyện là một cách giúp làm phong phú thêm đời sống và đức tin Công Giáo của các bạn. Chi 
tiết về các CD’s này sẽ được tìm thấy trên Internet ở địa chỉ www.natl-cursillo.org trước ngày 15-2-
2007. 
 
TRANG NHÀ BẢN TIN ULTREYA ĐIỆN TỬ 
VPĐH/TQ tiếp tục xin các bạn hỗ trợ Bản Tin Ultreya Điện Tử bằng cách gởi bài viết chứng từ 
và khuyến khích các Cursillistas gởi viết và gởi bài chứng từ cho Bản Tin Ultreya Điện Tử ở địa chỉ 
www.natl-cursillo.org và ấn nút vào chữ “e-Ultreya”.  Đây cũng là nơi để xin và gởi Palancas. 
 
TÀI LIỆU CURSILLO TĂNG GIÁ 

http://www.natl-cursillo.org/
http://www.natl-cursillo.org/
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Vì giá cả của vật liệu sản xuất tăng cho nên buộc lòng phải tăng giá bán Thánh Giá (mạ kền, modern 2”) 
#300A, là $4.50 kể từ ngày 1-2-2007. 
 
ĐI BỘ TRUYỀN GIÁO 
Ngày Đi Bộ Truyền Giáo Toàn Quốc Hoa Kỳ Năm 2007 được ấn định vào ngày thứ Bảy trước Lễ Chúa 
Thánh Thần Hiện Xuống, tức ngày 26-5-2007. Tuy nhiên, các giáo phận tùy nghi sắp xếp Ngày Đi Bộ 
Truyền Giáo vào ngày và giờ thuận tiện cho địa phương của mình. Trung Tâm Cursillo vẫn còn một số 
áo T-shirts với giá $7 mỹ kim + cước phi gởi đi. Mọi chi tiết khác xin vui lòng liên lạc 214-339-6321 
hoặc e-mail cho chúng tôi ở  nationalcursillo.center@verizon.net.  
 
PHÒNG KỶ VẬT TRUNG TÂM CURSILLO 
Chúng tôi khuyến khích các bạn vào Trang Nhà www.nationalcursillogiftshop.comcủa Phòng Kỷ Vật 
Cursillo để xem qua những món quà lưu niệm dễ thương, đẹp mắt, trang nhã, đặc thù để tặng bạn hữu và 
người thân trong các dịp cưới hỏi, sinh nhựt, Lễ Giáng Sinh, Phục Sinh, v.v… 
 
QUÀ TẶNG HIỆN KIM 
PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ đón nhận mọi quà tặng hiện kim với lòng biết ơn để hỗ trợ các dịch vụ 
truyền giáo của PT. Mọi đóng góp đều được khấu trừ vào thuế lợi tức.  
 
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN (PALANCAS) 
Thứ Hai – Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận 
Thứ Ba – Cầu cho các Trường Lãnh Đạo 
Thứ Tư – Cầu cho các Cursillistas tại Hoa Kỳ 
Thứ Năm – Cầu cho các hoạt động tông đồ của PT Cursillo Toàn Quốc 
Thứ Sáu – Cầu cho các Khóa Cursillo Cuối Tuần 
Thứ Năm – Cầu cho Ủy Ban Điều Hành Cơ Quan OMCC – PT Cursillo Hoàn Vũ 
 
Chân thành cám ơn các bạn hiệp ý với PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ cầu nguyện và hy sinh hãm mình 
cho các ý chỉ ghi trên. Thân ái cầu chúc các Bạn và gia đình Năm Mới 2007 tràn đầy hồng ân của Chúa. 
 
Phục vụ trong Chúa Giêsu Kitô, 
 
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc 
Ceferino Aguillón, Jr. – Điều Hợp Viên Toàn Quốc, phục vụ Cộng Đồng nói tiếng Anh 
Jorge Barceló – ĐHV/TQ phục vu CĐ nói tiếng Tây Ban Nha 
Joachim Thông Tinh Lê – ĐHV/TQ phục vụ CĐ nói tiếng Việt 

mailto:nationalcursillo.center@verizon.net
http://www.nationalcursillogiftshop.com/

