
 
 
 
 

 
 

 
THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG 

Tháng 04/2008 
 
 
Để bày tỏ niềm thương tiếc và lòng biết ơn sâu xa đối với Ông Eduardo Bonnín Aguiló, 
người anh cả của chúng ta trong Chúa Kitô, chúng tôi xin gởi đến mọi Cursillistas một trích 
đoạn tiểu sử của vị sáng lập PT Cursillo, khởi sự với các Khóa Học Kitô Giáo. Bài viết này 
đã được phổ biến trên Trang Nhà của VPTƯ/PT Cursillo và được ghi lại ở đây.  
 
Eduardo Bonnín Aguiló, Vị Sáng Lập PT Cursillo 

Ngày 6 - 2 – 2008, lúc 4 giờ chiều, Ông Eduardo Bonnín đã qua đời 
sau một cơn bệnh ngắn ngủi, hưởng thọ 90 tuổi. Ngày ấy quả thật 
là ngày định mệnh do Chúa Quan Phòng vì một số lý do. Đó là Thứ 
Tư Lễ Tro, khởi sự Mùa Chay Thánh, đánh dấu con đường dẫn đến 
tự do đích thực và ghi nhớ năm thứ 68 kỷ niệm một biến cố lịch sử 
trong cuộc đời của ông Bonnín.  
 
Trong khi bày tỏ lòng ngưỡng mộ Ông Bonnín và thương tiếc vì mất 
đi viên đá góc tường lỗi lạc này trong Phong Trào Cursillo, Văn 
Phòng Điều Hành Toàn Quốc cố gắng ghi lại vắn tắt cuộc đời và 
nhân cách của vị sáng lập các Khóa Học Kitô Giáo (PT Cursillo) với 
một số trích đoạn rời rạc từ bản phác thảo tiểu sử của ông. 
 
Ông Eduardo sinh tại Palma de Mallorca ngày 4 - 5 - 1917, tại tư 

gia mà ngày nay trở thành  Quán “Bar Niza”.  Ông Bonnín là người con thứ hai trong số 10 
người con. Cha Mẹ là Ông Bà  Dn Fernando Bonnín Piña và Dª Mercedes Aguiló Forteza. 
Ông Bonnín lúc còn nhỏ được Cha mình âu yếm gọi là “Bé Lớn”.  Ngay từ thời thơ ấu, mẹ 
của anh Bonnín và ông ngoại tên Jorge (là người đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của 
ông), đã in sâu trong tâm trí của ông những điều căn bản của Kitô giáo: đó là Tình Yêu 
Thiên Chúa và điều quan trọng là phải “cùng đồng hành” với kẻ khác. Sự kiện này đã trở 
thành viên đá góc tường trong cuộc đời của ông. 
 
Anh Eduardo bước vào tuổi thanh xuân không những tràn đầy “Tinh Thần Kitô hữu” mà 
còn bồn chồn thao thức chứ không chiều theo trào lưu xã hội đương thời. Anh Bonnín lo 
lắng về việc sứ điệp của Chúa Kitô lúc bấy giờ được trình bày một cách tầm thường, không 
có hồn. Anh cố công học hỏi những tư tưởng của tất cả các nhà văn sắc bén về các vấn đề 
tâm linh, nhấn mạnh nhu cầu biết chính mình và tình bằng hữu giữa người với người.   
 
Khi lên 18 tuổi, do Nội Chiến Tây Ban Nha bùng nổ, anh Eduardo ghi tên nhập ngũ. Biến 
cố này lại xảy ra cùng lúc với Thế Chiến II đã buộc anh phải ở lại trong quân đội gần chín 
năm. Trong thời gian này, anh Bonnín đã gặp khá nhiều thanh niên khoác lác về những 
giá trị “khác” rất dị biệt với những gì mà anh đã chứng kiến trong số các bạn thời thơ ấu 



của anh. Thời kỳ này ghi dấu một giai đoạn quan trọng trong đời sống và công việc làm 
của anh. 
 
Đúng là do ý Chúa Quan Phòng, anh Eduardo nhận được bản văn bài nói chuyện của ĐGH 
Piô XII trong dịp tiếp xúc các linh mục và giáo dân Thành Phố Roma. Sự kiện này xảy ra 
ngày 6 tháng 2 năm 1940, cách nay đúng 68 năm. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu tìm 
kiếm những phương thức mới mẻ giúp mọi người biết tình yêu Chúa, nhứt là những kẻ ở 
nơi “xa xăm”. Trong các tư tưởng của anh Eduardo, những nguyên tắc này trở thành 
đường lối chỉ đạo căn bản của anh. Tình yêu Thiên Chúa, tình bạn và con người, đặc biệt 
những kẻ ở nơi “xa xăm”.  
 
Từ dạo đó, anh Eduardo đã hiến dâng trọn đời mình để triển khai sự kết hợp những 
nguyên tắc ấy, bày tỏ ra trong một bài viết mà rốt cuộc trở thành bài rollo (bài nói 
chuyện) nhan đề “Nghiên Cứu Môi Trường.” Bài này khai sinh ra một phong trào được biết 
đến với danh xưng “Các Khóa Học Kitô Giáo” hay PT Cursillo. 
 
Sau khi tham dự Khóa ngắn hạn thứ 2 dành cho các thành phần lãnh đạo hành hương cao 
cấp tại Lluc (ở Mallorca), trong Tuần Thánh năm 1943, để chuẩn bị cho một cuộc hành 
hương đến Santiago năm 1948, anh Eduardo Bonnín xét thấy cấu trúc này, với một vài 
thay đổi đáng kể, có thể hữu dụng trong việc truyền sức sống vào những nguyên tắc được 
suy ngẫm  trong bài nói chuyện (rollo) “Nghiên Cứu Môi Trường”.  

Với những khái niệm này, và với sự hỗ 
trợ của Trung Tâm Công Giáo Tiến Hành 
tại Felanitx, anh Eduardo đã tổ chức 
KHÓA CURSILLO đầu tiên trong lịch sử 
Phong Trào vào ngày 20 tháng 8 năm 
1944, tại một căn nhà gỗ miền núi, gọi là 
“Mar i Pins”, tại Cala Figuera (Santanyi). 
Anh Eduardo đảm nhận vai trò Khóa 
Trưởng, với hai anh José Ferragut và 
Jaime Riutort làm trợ tá. 
 
Và như thế, nhờ Ơn Sủng của Chúa 
Thánh Linh, PT Cursillo ra đời.  
 
Cũng chính những dàn bài, những bài 

học, và các bài nói chuyện (rollos) đã được sử dụng tại Cala Figuera (với một vài thay đổi 
không đáng kể) đã giúp tổ chức thêm bốn Khóa giữa hai năm 1945 và 1948, dọn đường 
cho các Khóa Cursillos đã và đang được hân hoan tổ chức cho đến ngày nay.  Cũng phải 
kể đến một Khóa Cuối Tuần mở tại San Honorato ngày 7 tháng 1 năm 1949, mà (sau 
niềm phấn khởi của chuyến hành hương Santiago) Khóa này được chính thức đặt tên là 

Khóa Cursillo #1. 
Ông Eduardo nay đã về Thiên Đàng, 
đang Hội Nhóm với Cha của mình, âu 
yếm gởi niềm vui Phục Sinh xuống cho 
toàn thể Cursillistas khắp thế giới, và 
thúc giục họ thi hành công tác tông đồ 
hầu mọi người, nhứt là những kẻ ở nơi 
“xa xăm”, biết rằng Thiên Chúa yêu 
thương chúng ta.                 De Colores! 
EDUARDO BONNÍN AGUILÓ 
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1917 – NGÀY 6 THÁNG 2 - 2008 
NHÀ SÁNG LẬP  
PHONG TRÀO CURSILLO 
 ĐÃ NÓI MÌNH LÀ  
           “KITÔ HỮU TẬP SỰ” 
PHIẾU CAM KẾT PHỤC VỤ/ SỨ VỤ LỆNH 
Người Cursillista sẽ kiên trì một khi đã được chuẩn bị chu đáo để tìm kiếm Chúa Kitô trong 
giai đoạn Tiền Cursillo và bước theo Chúa trong giai đoạn Hậu Cursillo. Người Cursillista có 
thể thực hiện được điều này nhờ vào những gì họ đã khám phá trong Khóa Cursillo: đó là 
sống những gì căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực trong tình bằng hữu với chính mình, 
với Chúa Kitô và với kẻ khác.  
 
“Lời mời gọi quan trọng và căn bản nhất mà Thiên Chúa Cha dành cho mỗi người chúng ta 
qua Chúa Thánh Linh là lời mời gọi nên thánh; đó là sự tuyệt hảo của tình bác ái. Nên 
thánh là chứng từ cao cả nhứt của chân giá trị được ban tặng cho mỗi môn đệ của Chúa 
Kitô” (Gioan Phaolô II, Ơn Gọi và Sứ Mệnh của Người Tín Hữu Giáo Dân trong Giáo Hội và 
nơi Trần Thế). Trở thành thánh nhân là một tiến trình không phải để ‘đạt được’ mà để ‘trở 
nên’.  Vì thế, người Cursillista lúc nào cũng phải cố gắng nên cao thượng và tốt lành hơn 
trong sự thánh thiện của cá nhân mình bằng cách sống những gì căn bản để trở nên Kitô 
hữu đích thực. PT Cursillo cung cấp phương tiện: Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo để đạt 
được mục đích này.  
 
Đây là trách nhiệm của thành phần lãnh đạo Cursillo lo liệu làm sao để sắp xếp người 
Cursillista vào những nơi mà các tài năng của họ mang lại kết quả phong phú nhứt. Nghĩa 
là, giúp bố trí họ thật chính xác và đúng chỗ. Tinh thần và tiêu chuẩn sẽ chỉ cho biết mục 
tiêu và con đường này. Tinh thần:  người Cursillista muốn sống trong Ơn Sủng lý tưởng 
mà mình mới tìm được, lúc nào cũng ý thức hơn và luôn luôn thăng tiến trong Ơn Sủng. 
Tiêu chuẩn: người Cursillista luôn chú tâm làm sao cho tinh thần được hòa nhịp với Thần 
Khí của Thiên Chúa; nói cách khác, là duy trì ý muốn của mình hòa hợp với Thánh Ý Chúa. 
Nhờ vậy, người Cursillista sẽ có được đức Tin – khi từ bỏ mình, đức Cậy – khi có lý tưởng,  
và đức Mến – khi có tinh thần bác ái, và đem ra thực hành cùng truyền đạt ba nhân đức 
này trong hành động.    
 
PT Cursillo cung cấp ba khí cụ quan trọng giúp người Cursillista sống trọn vẹn Ngày Thứ 
Tư của mình: đó là, Phiếu Hội Nhóm Lãnh Đạo, Phiếu Hội Nhóm Bằng Hữu, Phiếu Cam Kết 
Phục Vụ hay Sứ Vụ Lệnh. Các khí cụ này có sẵn trên Trang Nhà của PT Cursillo Toàn Quốc 
ở địa chỉ https://www.natl-cursillo.org/orderl.html. 
 
Để Thông Tin 
Phiếu Hội Nhóm Nhỏ trong Ultreya không còn được sử dụng nữa cho nên không có sẵn. 
Hội Nhóm trong Ultreya, là loại hội nhóm thả nổi, không giống Hội Nhóm Bằng Hữu. Hội 
Nhóm Bằng Hữu nên được chia sẻ tách rời khỏi Ultreya. Hội Nhóm ‘thả nổi’ dành cho 
những người tham dự Ultreya sử dụng phương pháp Hội Nhóm Bằng Hữu và Phiếu Sự Vụ 
Lệnh làm căn bản để chia sẻ Kiềng Ba Chân ‘Sùng Đạo’, ‘Học Đạo’, và ‘Hành Đạo’ của 
mình. 
 
Phiếu Hội Nhóm Lãnh Đạo 
Người Cursillista tham dự Trường Lãnh Đạo sử dụng Phiếu Hội Nhóm Lãnh Đạo trong phần 
đầu sinh hoạt của Trường khi tất cả mọi thành viên chia thành những nhóm nhỏ để chia 
sẻ nỗ lực Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo của mình. Cách thức họp nhóm kiểu này khác 
với Hội Nhóm Bằng Hữu vì hội nhóm của Trường Lãnh Đạo khuyến khích cá nhân cân 
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nhắc, lượng giá, và cứu xét các hoạt động của mình hằng ngày và làm cách nào áp dụng 
các sinh hoạt ấy để giúp thăng tiến PT Cursillo và Phúc-âm hóa các môi trường. Hội Nhóm 
Lãnh Đạo là một trong sáu sinh hoạt thiết yếu cần phải có thường xuyên trong Trường 
Lãnh Đạo.    
 
 
 
 
Phiếu Hội Nhóm Bằng Hữu 
Phiếu Hội Nhóm Bằng Hữu nhằm giúp mọi Cursillistas sinh hoạt trong suốt Ngày Thứ Tư 
của mình. Phiếu đặc biệt này dành cho một nhóm cá nhân Cursillistas là bạn hữu với nhau 
bởi vì họ là Kitô hữu; và chính họ muốn trở thành người bạn tốt hơn để trở nên các Kitô 
hữu đạo đức hơn. “Mọi thứ được sống như Kitô hữu thì phải được sống chung với nhau. 
Hội Nhóm Nhỏ chỉ là một phương tiện để sống đạo Chúa với nhau hầu mỗi người sống và 
tìm cách để sống. Hình thức sống với nhau thâm sâu nhứt là tình bạn. Vì thế, Hội Nhóm 
chính là tình bạn được nâng lên hàng siêu việt; tình bạn được cải đổi thành Ơn Hiện Sủng” 
(Structure of Ideas, p. 79).    
 
Phiếu Cam Kết Phục vụ/Sứ Vụ Lệnh 
Bài viết này nhắm vào Phiếu Cam Kết Phục Vụ hay Sự Vụ Lệnh. “Qua gặp gỡ, tiếp xúc 
thường xuyên với anh chị em, thái độ của chúng ta đối với Chúa được cô đọng thành lời 
cam kết vinh danh Người, một lời hứa mà tùy theo tiềm năng, ơn gọi và hồng ân mà mỗi 
người chúng ta đều có, là chúng ta sẽ sử dụng những phương tiện đặc biệt ngày này qua 
ngày khác để biến lý tưởng hân hoan của chúng ta làm Kitô hữu thành một thực tại” 
(Những Tư Tưởng Nền Tảng #343). 
   
Phiếu Cam Kết này là một phương tiện tiến đến một mục đích. Việc chúng ta cam kết 
nhằm vinh danh Chúa Kitô chú trọng vào các khả năng – có thực và có thể có – của mỗi 
người trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, trong cả ba dòng suối tràn trề sự thánh thiện, đó là 
Sùng Đạo (tâm hồn), Học Đạo (trí tuệ), và Hành Đạo (ý chí) – là Kiềng Ba Chân nội tâm 
của chúng ta.     
 
Vừa khi các khóa sinh nhận Phiếu Cam Kết Phục Vụ thì chắc họ đã cảm nghiệm cuộc gặp 
gỡ với chính mình, với Chúa Kitô, và sẵn sàng trên con đường đi gặp gỡ tha nhân.  Phiếu 
Cam Kết Phục Vụ tạo cơ hội cho khóa sinh khởi sự nhìn xa hơn, tức sau Khóa Cuối Tuần. 
Nó là dịp cho các Cursillistas từng cá nhân cam kết tiếp tục tiến trình ăn năn hoán cải sau 
Khóa Cuối Tuần. Phiếu Cam Kết Phục Vụ được sử dụng trong Ngày Thứ Tư như một lời 
nhắc nhớ những gì đã cam kết. Phiếu ấy sẽ là một khí cụ mà người Cursillista xem xét và 
sửa đổi (cập nhật hóa) trong khi sống Ngày Thứ Tư và tiến trình hoán cải tiếp diễn.  
 
Phiếu Cam Kết Phục Vụ được cung cấp cho mỗi Cursillista trong Khóa Cursillo Cuối Tuần 
và được phân phát trong khi bài Rollo “Đời Sống Ân Sủng” được trình bày ngày Chúa nhật. 
Các trợ tá phải sẵn sàng đầy đủ Phiếu để phân phát khi được lệnh của Vị Linh Hướng trình 
bày bài Rollo. Các Khóa Sinh được hướng dẫn tùy hoàn cảnh của mỗi người mà cam kết 
thực hiện một số việc đạo đức, như đọc kinh, dự Thánh Lễ, viếng Thánh Thể, v.v… Nếu 
muốn, các Khóa Sinh sẽ được cơ hội nói chuyện với vị Linh Hướng hoặc các trợ tá về 
những gì họ cảm thấy muốn cam kết thực hiện trong Ngày Thứ Tư.  Vào giai đoạn này của 
Khóa Học, Khóa Sinh có thể hăng hái đến độ muốn lên thiên đàng ngay lập tức! Thảo luận 
với người nào có bản lãnh vững chắc sẽ giúp họ trở nên thực tế hơn về những gì họ dự 
tính thực hiện trong Ngày Thứ Tư của mình hầu tiếp tục và làm sâu sắc thêm tiến trình 
hoán cải của mình, liên kết với chính mình, với Chúa Kitô và tha nhân qua việc sống 
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những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Trưởng Khóa nhắc nhở Khóa Sinh ghi 
tên mình trên Phiếu Cam Kết PhụcVụ và thu lại cho vào một cặp nhỏ cở bằng cái ví (bóp) 
có ghi tên Khóa Sinh, Khóa Cursillo số mấy, ngày và địa điểm tổ chức, v.v… Phiếu Cam 
Kêt Phục Vụ kẹp trong cặp nhỏ cùng với Thánh Giá nhỏ sẽ được vị Linh Hướng trao cho 
mỗi Khóa Sinh trong Nghi Lễ Bế Mạc sau Giờ Tông Đồ. 
 
Phiếu Cam Kêt Phục Vụ dự trù sẽ giúp người Cursillista tập trung mọi chú ý vào những 
điều đã cam kết. Nó cũng giúp loại bỏ việc đọc cả một danh sách dài các việc đạo đức 
trong buổi Hội Nhóm. Đi Lễ hằng ngày thì tốt nhưng khi chia sẻ trong Hội Nhóm, mình 
muốn nói làm cách nào để việc tham dự Thánh Lễ hằng ngày giúp mình thăng tiến trong 
mối liên kết với Chúa. Hãy nhớ, đọc một danh sách dài các việc lành phước đức có thể gây 
ấn tượng nặng nề đối với những ai mới gia nhập nhóm và có thể làm họ khớp hoặc làm 
cho họ nghĩ rằng đó là những gì đòi buộc họ phải làm. Đây là một cách xét mình hằng 
ngày về những gì chúng ta đã cam kết, chuẩn bị cho chúng ta chia sẻ với các bạn hữu ở 
một mức độ có thể lôi kéo chúng ta gần gũi mật thiết hơn với Chúa Kitô và giữa bạn hữu 
với nhau. 
 
Cả ba sinh hoạt: Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo của Phiếu Cam Kết Phục Vụ phải được 
thực hiện để có hiệu nghiệm. Sùng Đạo mà thôi thì chỉ là thuyết duy linh. Chúng ta có 
được một cảm giác nồng nàn và mờ ảo. Học Đạo mà thôi thì chỉ đưa đến thuyết duy lý trí. 
Kiến thức mà không có hành động thì chắc không phải là kiến thức. Hành Đạo mà thiếu 
Sùng Đạo và Học Đạo thì chỉ quy về chủ nghĩa nhân đạo. Chúng ta đang thực hiện những 
hành vi nhân đạo mà bất cứ ai cũng có thể làm được cho dù thậm chí họ có tin vào Thiên 
Chúa hay không. Cả ba hành vi của Phiếu Cam Kết Phục Vụ phải phản ảnh lòng ăn năn hối 
cải của chúng ta. 
 
Công tác hướng dẫn tâm linh xác thực và đúng đắn chắc chắn bảo đảm giúp điều chỉnh 
Phiếu Cam Kêt Phục Vụ cho hoàn hảo, phù hợp với đời sống, vào mọi lúc, đến mỗi bước 
ngoặc; như vậy mới gọi là hoạt động trên đất phì nhiêu, mở ra những chân trời mới, hoặc 
khép cửa lại tránh sai đường lạc lối nguy hiểm, nỗ lực tác động trên những vị trí quan 
trọng của tâm hồn, nhờ đó mà việc linh hướng trở nên sắc sảo, hữu hiệu và riêng tư, 
không có nguy cơ biến thành một sự xem xét lại có tính cách hình thức và định kỳ về một 
hành vi Sùng Đạo tách rời khỏi cuộc sống và thiếu hăng hái, thì trở thành máy móc, và 
thiếu hành động thì sa lầy.  
 
Hội Nhóm Nhỏ duy trì và đảm bảo tinh thần cần thiết để thực hiện lời hứa trên Phiếu Cam 
Kết Phục Vụ. Nhóm hỗ trợ bằng sự kiên quyết có hiểu quả của những người gặp gỡ nhau 
trong Ơn Sủng nhân danh Thiên Chúa. Vì thế, ba bộ phận an toàn đảm bảo không những 
sự thường trực trong đời sống mà cả sự thăng tiến liên miên của toàn bộ tinh thần của 
một Khóa Cursillo, đó là 1) Phiếu Cam Kết Phục Vụ, một phương tiện thực tiễn để đạt một 
mục tiêu, 2) vị Linh Hướng, người hướng dẫn chúng ta về phần tâm linh và tập trung vào 
phần tín lý giúp chúng ta am tường, và 3) Hội Nhóm Nhỏ mà tại nơi đây mỗi người chúng 
ta có thể thực hiện được điều cần thiết này là sống chung với nhau bình thường, lâu dài và 
vui vẻ trong cuộc sống Kitô hữu. 
 
Tóm lại, Phiếu Cam Kết Phục Vụ là phương tiện thực tiễn giúp chúng ta trong vị thế tiên 
phong là các Cursillistas Kitô hữu Công Giáo, kết hợp với tất cả những người, từ Đấng Đại 
Diện Chúa Kitô cho đến một Kitô hữu hèn mọn nhứt, biến cuộc đời mình thành một cuộc 
hành hương liên tục tiến về Cha mình, khuyến khích và dắt dìu mọi anh chị em cùng đi với 
mình.  
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Không cập nhật hóa Phiếu Cam Kết Phục Vụ hoặc không thực hiện những điều đã cam kết 
là tự động thụt lùi, bỏ ngỏ cho quân thù dễ dàng xâm nhập và tấn công lén lút hay công 
khai cũng như khiến cho sự kiên định của Vương Quốc Thiên Chúa trong con người lâm 
nguy trầm trọng.  
 
Để có thể giữ vững đời sống của chúng ta trong Chúa Kitô và kiên trì mãi mãi, chúng ta 
cần sử dụng phương tiện hữu hiệu do PT Cursillo đề ra trong Phiếu Cam Kết Phục Vụ hầu 
có thể nuôi dưỡng và hỗ trợ chúng ta tiếp tục thăng tiến. Những kẻ nào hiểu rõ bản chất 
Cursillo và mang ra thực hành phương tiện ấy để bản chất Cursillo trở thành một thực tại 
trong đời sống của họ thì sớm khám phá ra vai trò quan trọng mà Phiếu Cam Kết Phục Vụ 
mang lại. 
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ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ THỨ 18 
Đại Hội này sẽ được tổ chức tại Đại Học Công Giáo Mỹ Châu (Catholic University of 
America), gọi tắt là CUA, tại Hoa-Thạnh-Đốn, từ ngày 31-7 đến 3-8-2008. Chủ đề cho Đại 
Hội này là “Chúa Kitô là Ánh Sáng Chúng Ta”. Đại Hội sẽ khởi sự chiều thứ Năm, 31-7-
2008, với bài thuyết trình chính của ĐGM Francisco Gonzáles, S.F., và ngay sau đó có 
Chầu Thánh Thể, Xưng Tội/Nghi Thức Hòa Giải và Ban Phép Lành tại Vương Cung Thánh 
Đường (VCTĐ) của Đền Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, kế bên địa điểm Đại Hội, có thể đi 
bộ được. Chúng ta dâng các Thánh Lễ tại VCTĐ mỗi ngày trong suốt Đại Hội.  
 
Buổi Liên Hoan trong Đại Hội sẽ gồm có sự đóng góp trình diễn (ca hát hoặc khiêu vũ ) 
của các sắc dân hoặc văn hóa khác nhau trong PT Cursillo chúng ta. Các PT giáo phận ước 
muốn tham gia chương trình văn nghệ xin vui lòng liên lạc với Chị Phyllis Winston ở số ĐT 
202-723-6756 trước ngày 31-5-2008. Thời lượng ấn định cho buổi Liên Hoan có hạn, tuy 
nhiên chúng ta sẽ cố gắng sắp xếp để mỗi nhóm văn hóa/sắc dân có thể trình diễn ít nhất 
một màn. 
 
Lệ phí ghi danh tham dự là $325 mỹ kim, nếu ghi danh trước ngày 31-5-2008. Chúng tôi 
khuyến khích các bạn sắp xếp thời giờ và công việc để có thể tham dự Đại Hội nói trên. 
Xin gởi phiếu ghi tên đính kèm Thư Tín này đến Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc hoặc có thể 
ghi tên trên Trang Nhà Internet của PT Cursillo Hoa Kỳ, http://www.natl-cursillo.org . Đại 
Học chỉ có thể nhận 600 người mà thôi. Phòng ngủ được phân phối ưu tiên cho những 
người ghi danh trước, hai người ở một phòng. Hai phòng sử dụng chung một nhà tắm. 
Không có phòng một người. Có 3 hoặc 4 tầng lầu cho mỗi dãy nhà, không có thang máy, 
chỉ có cầu thang đi bộ mà thôi. Số phòng ở tầng trệt và số phòng dành cho những người 
sử dụng xe lăn rất hạn chế.  
 
Lệ phí ghi danh tham dự bao gồm chuyên chở khứ hồi từ Phi Trường Ronald Reagan (DCA) 
đến CUA , 3 đêm nghĩ ngơi, ăn tối thứ Năm (cho đến 7 giờ tối), 3 bữa ăn thứ Sáu và thứ 
Bảy, và ăn sáng Chúa nhật (cho đến 8 g 30 sáng). Đại Học CUA cách Phi Trường Ronald 
Reagan (DCA) độ 40 phút xe hơi. Xin lưu ý: chỉ đưa đón ở Phi Trường DCA mà thôi. 
Chương trình dự thảo đính kèm Thư Tín này. Chúng tôi thân ái mời các bạn vào thăm 
Trang Nhà Đại Học CUA http://visitors.cua.edu/CUAmap.pdf để xem tổng quát khuôn viên 
Đại Học. Ngoài ra, các bạn cũng có thể xem trước Thành Phố Thủ Đô ở địa chỉ 
http://www.dcvisit.com để biết thêm chi tiết về danh lam thắng cảnh trong vùng thủ đô 
để có thể thăm viếng khi đến nơi.  
 
Xin vui lòng thực hiện và gởi Palanca cho Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ 18 do Chị Sandra 
Coles-Bell phụ trách, 7304 Carroll Avenue, # 139, Tacoma Park, MD 20912. Số điện thư 
FAX là: 301-891-0741 hoặc có thể e-mail Palanca đến địa chỉ 
Palanca2008Encounter@mac.com . 
 
TÀI LIỆU CURSILLO 
Tập sách nhỏ tiếng Việt “Tìm Hiểu PT Cursillo” đã được cập nhật hóa, Viet # 801, sẽ được 
tái bản kể từ 1 tháng 4 năm 2008, với giá ủng hộ 1$50. 
 
GIÚP ĐỨC TIN CÔNG GIÁO PHONG PHÚ HƠN 
PT Cursillo kết nghĩa với Cơ Sở Truyền Thông Lighthouse Catholic Media, một chi nhánh 
của Truyền Thông St. Joseph Communications, phổ biến các CD’s chứa đựng nhiều bài nói 
chuyện rất hay do các diễn giả lừng danh như TGM Fulton Sheen, LM John Corapi, TS 
Scott Hahn, và nhiều tác giả khác. Những CDs này khích lệ chúng ta làm cho đời sống và 
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đức tin Công Giáo chúng ta phong phú hơn. Xin giúp cổ động mọi Cursillistas vào thăm 
Trang Nhà VPĐH/TQ, www.natl-cursillo.org. để xem chi tiết về cơ hội quý báu này. 
 
KỶ VẬT LƯU NIỆM CURSILLO 
Chúng tôi khuyến khích các bạn vào xem trang nhà kỷ vật lưu niệm Cursillo ở địa chỉ 
www.nationalcursillogiftshop.com để xem một só quà tặng với giá hạ đặc biệt và những 
món quà với giá rẽ. Việc hỗ trợ tài chánh của quý bạn giúp công tác truyền giáo của PT 
Cursillo thành công.  
 
QUÀ TẶNG HIỆN KIM 
PT Cursillo tại Hoa Kỳ hân hoan đón nhận với lòng biết ơn mọi đóng góp tài chánh để giúp 
thăng tiến sứ vụ truyền giáo của PT. Những đóng góp này có thể được trừ vào thuế lợi tức 
hàng năm. 
 
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 khắp Hoa Kỳ 
Thứ Năm - Cầu cho các công tác Tông Đồ của PT Cursillo 
Thứ Sáu - Cầu cho các Khóa Cursillo Cuối Tuần 
Thứ Bảy - Cầu cho Ban Điều Hành OMCC 
 
Xin mọi người vui lòng tiếp tục cầu nguyện cho nhau, cho Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ 
18 và PT Cursillo Toàn Quốc.  
 
Thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, 
 
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành PT Cursillo Toàn Quốc 
Ceferino Aguillón – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Anh 
Jorge Barceló – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha 
Joachim Thông Tinh Lê – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Việt   
  
 
 
Xin xem trang kế tiếp 
 
PHIẾU GHI DANH THAM DỰ & CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC 2008  KỲ 18 TẠI WASHINGTON, D.C. 
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ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ THỨ 18 
18th National Cursillo® Encounter Registration Form 
Catholic University of America, Washington, D.C. 
Thursday, July 31st –  Sunday, August 3rd, 2008 
 
Lệ Phí Ghi Danh là $325 mỹ kim 
Cost for the 18th National Encounter is $325.00 
(Xin mỗi người ghi danh riêng rẽ / Please use a separate Registration Form for 
each registrant) 
(Xin vui lòng đánh máy hoặc viết tay rõ ràng, điền vào chỗ trống đầy đủ.  Cám 
ơn..) 
(PLEASE TYPE OR PRINT LEGIBLY – THANK YOU – PLEASE FILL IN ALL THE BLANKS) 
 
 
Tên HỌ /Last Name: Tên Gọi /First Name:   ______ 
 
Tên ghi trên Thẻ Bài/Bảng Tên/ Preferred Complete Name for Name Tag  
  ______ 
 
Địa Chỉ / Address:          ______ 
 
Thành Phố / City:   Tiểu Bang/State: Zip Code: ______ 
 
Điện Thoại nhà / Home Telephone: ____________________Sở làm/ Work: 
_________________ Fax: _________ 
Địa chỉ E-mail/ Address: _____________________________Ngôn ngữ thích sử dụng 
/ Preferred Language:  
 
Giáo Phận / Diocese:       Miền /Region:     
  
 
Giới tính /Gender (Khoanh tròn /Circle one): Nam/ Male Nữ / Female  
Xin ghi rõ: giám mục, linh mục, phó tế hay tu sỹ /  Specify: Bishop, Priest, Deacon 
and Religious   _ 
 
Chỗ ở tại Đại Học ưu tiên cho người ghi danh trước. Hai người ở chung một phòng. Hai 
phòng sử dụng chung 1 nhà tắm. Không có phòng 1 người. Có 3-4 tầng lầu cho mỗi tòa 
nhà, chỉ có cầu thang thường, không có thang máy. Phòng ở từng trệt cũng như phòng 
dành cho người đi xe lăn rất hạn chế. 
  
Nếu muốn ở chung phòng với một cá nhân nào (phối ngẫu, bạn, thân nhân), thì xin kèm 
theo Phiếu Ghi Danh của người đó với Phiếu Ghi Danh này. Ban Tổ Chức không thể bảo 
đảm việc sắp xếp này nếu hai phiếu ghi danh không đi cùng.  
Thích ở chung với người nào đặc biệt:  (Xin khoanh tròn ): Có          Không       
Nếu Có, xin ghi tên :       ______________ 
Nhu cầu đặc biệt (ăn kiên cử/đi lại khó khăn/ không leo cầu thang hay bậc thềm 
:    _______ 
Xin ghi chi phiếu cho:     National Cursillo® Center 
Trả bằng Thẻ Tín Dụng :  * Xin khoanh tròn :  Master Card  hay Visa  
Số thẻ Tín Dụng :    ____ Ngày Hết hạn: 
________________________________ 
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Tên ghi trên Thẻ Tín Dụng :        
 
Xin gởi Phiếu này về: 
National Cursillo® Center 
P.O. Box 210226 - Dallas, TX 75211-0226 
Telephone: (214) 339-6321, Fax: (214) 339-6322, e-mail: 
nationalcursillo.center@verizon.net 
Trả đủ  $325 mỗi người và phiếu ghi danh  phải đến nơi trước ngày 31-5-2008 / 
Trả $ 375 mỗi người nếu nhận đơn từ  1-30/ 6/ 2008  
Trả $425 mỗi người nếu nhận đơn từ 1 – 11/7/2008  
Không bảo đảm có phòng ngủ nếu ghi danh sau ngày 11-7-2008                                                 
Phải trả lệ phí $40 mỹ kim nếu hủy bỏ trước ngày 31-5-2008 
Lệ Phí sẽ không được hoàn trả lại sau ngày 31-5-2008!  
 
VPTƯ vẫn phải chịu trách nhiệm trả cho Đại Học cho dù bạn hủy bỏ./ 
Chú ý: Chỉ tham dự và ăn uống nhưng  không ngủ trong Đại Học: Lệ phí $225.00 
và cứ  trừ $100 cho từng trường hợp. 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC 2008 KỲ 18 
Đại Học Công Giáo CUA (Catholic University of America), Washington, D.C. 
Từ ngày 31 -7 đến 3 – 8 – 2008 
 
“Chúa Giêsu Là Ánh Sáng Chúng Ta” 
 
Thứ Năm,  31 – 7 -  2008 
2:00pm – 6:30pm 
Các tham dự viên ghi danh tại Edward J. Pryzbyla University Center 
 
5:00pm – 7:00pm 
Ăn tối –  Mọi người ăn tối tại Edward J. Pryzbyla University Center 
 
7:30pm – 8:00pm 
Khai mạc Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ 18  
Tất cả tham dự viên tập họp tại Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên 
Tội 
Chúc lành khai mạc Đại Hội của Vị Giám Mục Linh Hướng  
Lời Nguyện: Linh Mục Linh Hướng Toàn Quốc  
Lời chào mừng: Chủ Tịch VPĐH/TGP Washington, D.C. 
 
8:00pm – 8:45pm 
Bài Thuyết Trình về chủ đề  Đại Hội –“Chúa Kitô là Ánh Sáng Chúng Ta”–ĐGM 
Francisco González, S.F. 
Tất cả tham dự viên tập họp tại  Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên 
Tội 
 
 
8:45pm – 9:00pm Nghỉ giải lao 
 
9:00pm – 10:00pm 
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Đặt Mình Thánh Chúa  
Thờ lạy Phép Thánh Thể  
Chầu Thánh Thể  
Xưng Tội / Nghi thức Hòa Giải 
Tất cả tham dự viên tập họp tại  Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên 
Tội 
 
 
Thứ Sáu,  1 – 8 - 2008 
6:30am – 8:00am 
Ăn sáng –  Mọi người tại Edward J. Pryzbyla University Center 
 
8:00am – 8:15am         Nghỉ giải lao  
 
8:15am – 9:00am 
Kinh sáng & Nguyện gẫm  
Mọi người tập họp tại Edward J. Pryzbyla University Center – Phòng lớn (Great Room) 
 
9:00am – 9:15am  Nghỉ giải lao 
 
9:15am – 11:15am 
Bài thuyết trình chính   Tâm Thức PT Cursillo  
 
Hội Thảo 
Trình bày  – 30 phút  
Thảo luận nhóm  – 45 phút  
Nhóm báo cáo  – 45 minutes 
 
11:15 – 11:30 am 
Chuẩn bị Thánh Lễ  – Nhớ giữ chay để rước Chúa  
 
11:30am – 12:30pm 
Thánh Lễ –  ĐGM  Francisco González, S.F. và  ĐGM Most Reverend Martin D. Holley 
Tất cả tham dự viên tập họp tại  Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên 
Tội 
 
12:30pm – 2:30pm 
Ăn trưa – Các nhóm ăn trưa được chỉ định theo màu sắc tại Edward J. Pryzbyla University 
Center 
 
2:30pm – 3:00pm Nghỉ giải lao 
 
3:00pm – 5:00pm 
Hội Thảo 
Trình bày  – 30 phút     A.  An Toàn Trọn Vẹn       B.  Bảo Trợ Là Gì ? 
Thảo luận nhóm  – 45 phút  
Nhóm báo cáo  – 45 minutes 
 
Hội Thảo dành cho quý Vị Linh Hướng   Vai trò của Linh Hướng 
 
5:00pm – 5:15pm Nghỉ giải lao 
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5:15pm – 7:15pm 
Ăn tối  – Các nhóm ăn tối được chỉ định theo màu sắc tại Edward J. Pryzbyla University 
Center 
 
7:15pm – 7:30pm Nghỉ giải lao 
 
7:30pm – 9:00pm 
Ultreya – Mọi người tập họp tại Edward J. Pryzbyla University Center – Phòng lớn (Great 
Room) 
  
9:00pm – 9:30pm 
Kinh tối – Mọi người tập họp tại Edward J. Pryzbyla University Center – Phòng lớn (Great 
Room) 
 
Thứ Bảy, 2 – 8 - 2008 
6:30am – 8:00am 
Ăn sáng –  Mọi người tại Edward J. Pryzbyla University Center 
 
8:00am – 8:15am Nghỉ giải lao 
 
8:15am – 9:00am Kinh sáng & Lễ Nghi Tôn Kính Me Maria  
Mọi người tập họp tại Edward J. Pryzbyla University Center – Phòng lớn (Great Room) 
9:00am – 9:15am Nghỉ giải lao 
 
9:15am – 11:15am 
Bài thuyết trình chính   Ba Cuộc Hội Ngộ 
Hội Thảo 
Trình bày  – 30 phút      
Thảo luận nhóm  – 45 phút  
Nhóm báo cáo  – 45 minutes 
 
11:15am – 11:30am Nghỉ giải lao 
 
11:30am – 1:30pm 
Ăn trưa – Các nhóm ăn trưa được chỉ định theo màu sắc tại  
                 Edward J. Pryzbyla University Center 
 
1:30pm – 1:45pm Nghỉ giải lao 
 
1:45pm – 3:15pm 
Hội Thảo   A. Trường Lãnh Đạo – Tại Sao?       B. Nghiên Cứu Môi 
Trường 
Trình bày  – 30 phút      
Thảo luận nhóm  – 45 phút  
Nhóm báo cáo  – 45 minutes 
 
3:15pm – 3:30pm Nghỉ giải lao 
 
3:30pm – 4:30pm Họp theo Miền 
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4:30pm – 4:45pm Nghỉ giải lao và chuẩn bị Thánh Lễ  
 
4:45pm – 5:45pm 
 
Thánh Lễ – Tất cả tham dự viên tập họp tại Vương Cung Thánh Đường  
                    Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 
 
6:00pm – 8:00pm 
Ăn tối  – Các nhóm ăn tối được chỉ định theo màu sắc tại  
               Edward J. Pryzbyla University Center 
 
8:00pm – 8:30pm Nghỉ giải lao 
 
8:30pm – 10:00pm 
Liên Hoan – Tất cả mọi người tập họp tại  Edward J. Pryzbyla University Center – Phòng 
lớn  
 
Chúa nhật, 3 – 8 - 2008 
6:30am – 8:30am 
Ăn sáng –  Mọi người tại Edward J. Pryzbyla University Center 
 
10:00am 
Mọi người phải làm thủ tục trả phòng ngủ/chìa khóa, v.v…chuẩn bị ra về 
 
Tất cả các buổi hội thảo sẽ được thực hiện riêng rẻ theo từng nhóm ngôn ngữ. 


