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Các Anh Chị Cursillistas Thân Mến, 
 
Trong khi tiếp tục cuộc lữ hành về nhà Cha Trên Trời, chúng ta nên tìm ít phút để suy 
ngẫm về tính cách “tuyệt đối” của chúng ta, nghĩa là về phương diện chúng ta giống hình 
ảnh của Thiên Chúa, là Đấng dựng nên chúng ta để yêu và được yêu. Tính cách “tuyệt 
đối” này là một thực tại của Thiên Chúa hằng sống, là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. 
Cách nay 2000 năm, chính Người đã mặc lấy xác thịt của chúng ta. Người vẫn còn sống – 
đó không phải là một khái niệm hay một chuyện thần thoại nhưng là một thực tại mà 
chúng ta được mời gọi sống và biến thành hiện thực qua Phép Rửa Tội.  
 
Trong khi chúng ta cố gắng sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực dựa 
theo phương pháp của PT Cursillo, Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo, chúng ta cũng đang 
cố gắng sống một đời sống mà mục tiêu là sáng suốt nhận ra Thánh Ý Chúa. Đối với 
chúng ta, nếu không biết Chúa tận thâm sâu con người chúng ta, không biết tình yêu của 
Chúa, và nếu sự xác tín đã được xác quyết bằng đức tin mà vẫn không biết rằng Chúa 
Giêsu vẫn hằng sống – ngay bây giờ và tại nơi đây – cho tôi và trong tôi, thì đó là sống 
một đời sống Kitô hữu mà khả năng suy xét đắn đo bị giới hạn một cách nghiêm trọng.  
 
Nếu chúng ta nỗ lực sống một đời sống đặt nền tảng trên những điều căn bản để trở nên 
Kitô hữu đích thực mà không sống sáng suốt thì cũng tương tự như chúng ta đang tìm một 
người không có thật, một người mà sự hiện hữu đối với chúng ta chỉ là lý thuyết hay một 
huyền thoại, một người mà chúng ta không hề biết hay nhận ra. Do đó, cảm nghiệm về 
Thiên Chúa bị đóng đinh và phục sinh là bước cần thiết đầu tiên. Mặc dù được mặc khải 
trong cuộc đời mỗi người mỗi cách khác nhau và trong nhiều thời điểm khác nhau của đời 
người, sự cảm nghiệm với Chúa Kitô như thế thật cần thiết cho đức tin của chúng ta. 
Chúng ta không những phải tin vào Chúa Kitô, mà còn phải tuyệt đối xác tín về tình yêu, 
uy quyền và sự hiện diện liên lỉ của Chúa trong cuộc đời chúng ta. 
 
Vì thế câu hỏi được đặt ra là: Ta nhận được sự xác tín ấy từ đâu? Câu trả lời thật đơn 
giản. Đó là từ Chúa Giêsu, qua ơn sủng của Thiên Chúa, và ơn phù trợ của Chúa Thánh 
Linh. Việc Thiên Chúa tự động đến với loài người dĩ nhiên khởi sự từ Chúa Giêsu Kitô. 
Trong sách “Xuống Thế Làm Người”, Thánh Athanasius viết như sau, “Thiên Chúa trở 
thành con người hầu cho con người trở thành giống Thiên Chúa.” Được một cộng đồng 
nâng đỡ và nhờ cầu nguyện trong thinh lặng và tĩnh mịch, chúng ta tiến bước với niềm 
xác tín vào Thiên Chúa là Đấng đã đến với chúng ta trong Chúa Giêsu, và vẫn tiếp tục đến 
với chúng ta trong Chúa Thánh Linh. 
 
Ngoài ra, niềm xác tín của chúng ta phải vượt qua khỏi Khóa Cursillo Cuối Tuần. Niềm xác 
tín này phải là một thái độ an tâm phó mặc cho Thiên Chúa Cha lôi kéo và thúc giục trong 
tâm hồn chúng ta. Đây là một món quà, được cho không, (“Cha Ta đã giao phó cho Ta 
mọi sự. Và không ai biết Con, trừ Cha, cũng như không ai biết Cha, trừ Con và Người mà 
Con tỏ cho biết” Mathêu 11:27.) được nuôi dưỡng trong kinh nguyện; một món quà có thể 

 1



đến với một sức mạnh bất chợt hoặc với một sự dịu dàng êm đềm. Đây là một cuộc hội 
ngộ riêng tư vững vàng trải qua từ  kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác, nhưng bám 
sát chân lý Thiên Chúa, một chân lý luôn hiện hữu. 
 
Có lẽ, trong thời gian Khóa 3 Ngày hay ngay sau khi Khóa kết thúc, chúng ta có thể đã 
trải qua một kinh nghiệm như thế; một kinh nghiệm mà trong đó chúng ta mạnh mẽ cảm 
nhận sự hiện diện và tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Đa số chúng ta đã trải qua 
những cảm nghiệm như thế mặc dù chúng không còn ở trong ký ức chúng ta nữa. Nếu 
những cảm nghiệm như thế trở thành một phần khởi đầu lòng xác tín của chúng ta thì 
chúng ta cần phải nuôi dưỡng chúng bằng cách đọc kinh, nguyện gẫm hay chiêm niệm. 
 
Từ sự xác tín này nảy ra một sự hiểu biết do đức tin ban cho. Chúng ta có thể có nhiều  
cảm nghiệm mạnh mẽ nhưng cho tới khi nào chúng ta hiểu biết Chúa Giêsu tỏ tường trong 
thiên tính và nhân tính của Người thì chúng ta mới gắn bó với một cảm nghiệm tiến bộ 
hơn. Trong khi còn ở tại mức độ thử nghiệm của tình cảm mà không liên kết với mức độ 
suy niệm của trí tuệ thì đó chỉ là một ảo tưởng thôi. Cảm nghiệm mà không suy niệm thì 
vô dụng, vừa không hỗ trợ sự sống vừa không dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa mà 
chúng ta kiếm tìm. 
 
Một điều nguy hiểm xảy ra từ mức độ xác tín là đi tìm cảm nghiệm về Chúa hơn là đi tìm 
Chúa là Đấng ban cho những cảm nghiệm ấy. Vì thế, nỗ lực suy xét đắn đo của chúng ta 
cần phải tiến tới sự hiểu biết với lòng xác tín, dùng trí khôn chúng ta tìm hiểu Thiên Chúa 
mà chúng ta cảm nghiệm trong tâm hồn. Trong bài Rollo Học Đạo chúng ta gọi hiện tượng 
này là Metanoia, nghĩa là hoán cải. 
 
Sự hiểu biết mà chúng ta cần để gia tăng lòng xác tín của chúng ta bắt nguồn từ Chúa 
Giêsu, đó là Đấng do Thiên Chúa Cha mặc khải, như Phúc Âm theo Thánh Marcô tường 
thuật, “Này là Con Ta yêu dấu. Hãy nghe lời Người” (Mc 9:7). Khi lắng nghe Chúa Giêsu, 
chúng ta học hỏi về Chúa Cha; khi lắng nghe Chúa Giêsu, chúng ta học hỏi ý nghĩa của 
cảm nghiệm trong tâm hồn chúng ta, một sự hiểu biết đặt nền tảng cho những xác tín của 
chúng ta.  
 
Một đời sống được ơn sáng suốt, vì thế cần phải học hỏi. Điều này không có nghĩa là 
chúng ta chỉ hoạt động với một cảm giác được soi sáng biết có Chúa hiện diện mà thôi, 
cũng không có nghĩa là chúng ta lệ thuộc vào những cảm giác, ý tưởng và suy nghĩ của 
chính chúng ta. Nếu chúng ta coi thường sự hiểu biết khi chúng ta bước vào giai đoạn suy 
xét đắn đo, nếu chúng ta thôi học hỏi những gì Chúa Cha đã mặc khải cho chúng ta trong 
Chúa Giêsu, những gì Thiên Chúa chỉ cho chúng ta cảm nghiệm của tâm hồn chúng ta, thì 
vô hình chung chúng ta để mặc cho lối suy nghĩ riêng của chúng ta về mặc khải, để mặc 
cho sự bất ổn, và sự lộn xộn thao túng.  
 
Mặc dù Chúa Giêsu là sự Mặc Khải trọn vẹn và dứt khoát của Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa 
cũng mặc khải chính Mình Người cho chúng ta một cách riêng tư và thân thiết qua tình 
cảm chúng ta. Sự hiểu biết về phương diện này giúp chúng ta bằng cách chỉ cho chúng ta 
biết cách phân biệt các cảm xúc của chúng ta và theo những cảm xúc nào dẫn đưa chúng 
ta đến cùng Chúa Cha. Những cảm xúc này gồm nhiều loại và cường độ khác nhau: thí dụ 
như sự giận dữ, lòng dâm dục, niềm vui, tự phụ, an bình, v.v… Những cảm xúc này cần 
được làm sáng tỏ, phân ra và kết hợp như thế nào để chúng tỏ lộ cho chúng ta biết một 
thái độ hay một vị thế nương tựa hay không nương tựa Thiên Chúa Cha.  
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Nếu chúng ta cố công sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực chỉ bằng sự 
hiểu biết của chúng ta tách rời khỏi lòng xác tín, chúng ta sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho 
chính chúng ta với những hậu quả ngoài tầm tay. Đàng khác, nếu chúng ta chứng tỏ một 
khuynh hướng bám víu vào sự xác tín của chúng ta, nhưng lại làm ngơ, xem toàn bộ lãnh 
vực hiểu biết là vô ích hay không quan trọng, thì các Cursillistas sẽ phải đương đầu với 
một loạt vấn đề hoàn toàn khác lạ. Một đời sống biết suy xét đắn đo đòi hỏi cả hai.  
 
Khi chúng ta kết hợp lòng xác tín vào sự hiểu biết, mức độ thứ ba xuất hiện, đó là sự tự 
tìm hiểu chính mình hay tự ý thức. Mức độ tự suy xét, cân nhắc và đắn đo này giúp ta có 
thể trả lời câu hỏi này, “Tôi là ai?” bởi lẽ việc nhận diện chính chúng ta có thể xảy ra trong 
khi Thiên Chúa mặc khải chính mình Chúa cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Tìm hiểu tôi là 
ai tức là tìm hiểu Chúa Cha nhìn tôi ra làm sao. Việc tự tìm hiểu này không dừng lại ở 
chức phận của chúng ta trong xã hội hoặc trong công việc làm của chúng ta. Thí dụ, 
chúng ta không chỉ là cha mẹ, nhà văn, hay thậm chí là linh mục, dưới cái nhìn của Thiên 
Chúa. Đó là phận sự của chúng ta, chứ không phải là danh xưng của chúng ta. Chúng ta 
là kẻ mà Thiên Chúa Cha gọi đích danh là con của Chúa.  
 
Vì thế, tiến bộ trong nỗ lực tự tìm hiểu chính mình rất quan trọng, bởi vì nhờ đó chúng ta 
có thể khám phá ra những gì đang xảy ra ngay trong con người chúng ta. Thí dụ, khi 
chúng ta tìm hiểu về tình trạng tội lỗi của chúng ta, chúng ta sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa 
giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi; khi chúng ta nhận ra sự bất toàn của mình thì chúng ta 
thấy Thiên Chúa lấp đầy những khoảng trống; khi chúng ta tìm hiểu “chúng ta đang ở 
đâu” trong một tương quan hay hoàn cảnh nào đó, chúng ta cũng sẽ thấy Thiên Chúa ao 
ước kéo chúng ta lại gần “nơi Người đang ở”. Thánh Phaolô diễn tả như sau, “Xin Chúa cứ 
theo sự giàu có và vinh quang của mình mà ban cho anh chị em, nhờ Chúa Thánh Thần, 
được sức mạnh, được can đảm trong linh hồn. Chớ gì Chúa Kitô ngự trị trong lòng anh chị 
em, bởi anh chị em có đức tin và chớ gì anh chị em đâm rễ sâu trong tình yêu thương và 
xây dựng vững bền trên đó. Để cùng với tất cả các thánh, anh chị em có thể hiểu lòng yêu 
thương của Chúa rộng, dài, cao, sâu đến mức nào. Và nhận ra là lòng yêu thương của 
Chúa Kitô vượt quá trí loài người. Như vậy, anh chị em sẽ được tràn đầy sức sống của 
Thiên Chúa” (Ephêsô 3:16-19).   
 
Con người kín đáo của chúng ta, con người nội tâm của chúng ta, phải xuất hiện (tự ý 
thức) hầu chúng ta có thể học cho biết tình yêu của Chúa Kitô, và điều này vượt lên trên 
sự hiểu biết và niềm xác tín. Đây là một tiến trình thăng tiến mặc khải toàn vẹn con người 
Chúa Kitô theo như niềm xác tín và sự hiểu biết của chúng ta để cho chính mình lộ diện. 
 
Vì lý do này mà chúng ta không bao giờ phải lo sợ việc tìm hiểu chính mình, hay tự hỏi 
chúng ta là ai, đó là nhờ chúng ta cảm nghiệm và hiểu biết về Chúa Phục Sinh. Chính vì lý 
do này mà việc đền tội luôn luôn là một trong những truyền thống của Giáo Hội. Trong 
việc đền tội, chúng ta có thể khám phá chương trình tình thương cứu chuộc thực hiện qua 
tình trạng tội lỗi chúng ta. Đền tội để Thánh Thần Thiên Chúa giũ sạch chúng ta hầu “con 
người thật” của chúng ta có thể phơi bày ra.  
 
Đương đầu với con người nội tâm chúng ta mà không có Chúa, không xác tín và hiểu biết, 
chắc chắn sẽ là một kinh nghiệm đáng sợ. Chúng ta sẽ nhận ra mình không có nhiều nghị 
lực để thay đổi. Thánh Phaolô bày tỏ sự chán nản này trong thư gởi cho giáo hữu Roma, 
“Thật vậy, tôi không hiểu điều tôi làm. Tôi không làm điều tôi muốn, trái lại, tôi làm điều 
tôi ghét. Vậy, nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì tôi nhận thực Lề Luật là tốt. Nhưng 
trong trường hợp này, không phải tôi làm, mà là tội lỗi ở trong tôi chủ động. Tôi biết rõ sự 
lành không ở trong mình tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có thể muốn làm sự lành, 
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nhưng tôi lại không sao thực hiện được ý muốn đó. Vì sự lành tôi muốn thì tôi không làm, 
còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm. Khi tôi làm điều tôi không muốn thì không phải 
tôi làm mà là tội lỗi ở trong tôi chủ động. Như vậy là tôi có kinh nghiệm này: Khi tôi muốn 
làm sự lành thì sự dữ đã hiện ra bên cạnh tôi. Trong thâm tâm tôi, tôi vốn yêu mến lề luật 
Chúa. Nhưng tôi lại thấy xuất hiện trong mình tôi một lề luật khác, chống đối lề luật nơi 
lương tâm tôi và lôi cuốn tôi sa vào cạm bẫy của tội lỗi ở trong mình tôi. Khốn thân tôi! Ai 
sẽ cứu tôi thoát khỏi thân xác hay chết này. Cảm tạ Thiên Chúa, nhờ Chúa Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta. Như vậy là về phương diện tinh thần thì tôi phụng sự lề luật của Chúa, còn 
về phương diện xác thịt, thì tôi phụng sự lề luật của tội lỗi” (Roma 7:15-25). 
 
Khi tiến bộ trong việc tự biết mình, chúng ta bắt đầu nhận ra tiến trình suy xét đắn đo, 
tiến trình tìm kiếm Chúa, đòi hỏi chúng ta phải bỏ qua một bên mọi sự và mọi người. 
 
“Do đó, chúng ta gọi tình trạng trơ trụi này là đêm tối của linh hồn. Bởi vì chúng ta không 
chỉ bàn luận sự thiếu thốn nhiều thứ; sự thiếu thốn này sẽ không lột trần linh hồn, nếu nó 
thèm khát tất cả những thứ này. Chúng ta đang tìm cách tước đoạt những thèm khát và 
thỏa lòng của linh hồn; nhờ vậy linh hồn được thảnh thơi và có thể trút bỏ mọi thứ, cho dù 
linh hồn sở hữu những thứ đó.  Những việc của thế gian tự chúng không phải là điều phiền 
toái hay tai hại cho linh hồn bởi vì chúng không thể xâm nhập linh hồn; thật ra, chính ý 
chí và những thèm thuồng nằm trong linh hồn mới gây ra sự thiệt hại” (Thánh Gioan 
Thánh Giá).  
 
“Nếu ký ức của họ xác thực, sự kiện trở thành rất hiển nhiên, bởi vì ký ức nảy sinh một vài 
hiệu quả mà tôi không biết giải thích như thế nào, nhưng bất cứ ai có kinh nghiệm đều 
nhận ra những hiệu quả ấy.  Đó là dường như linh hồn được siêu thoát bởi vì nhận ra 
những việc thế gian không đáng gì cả mà chỉ toàn là đồ chơi; vì thế khi đến lúc linh hồn 
vượt lên trên những thứ ấy, giống như một người đi vào một lâu đài kiên cố, nên có thể 
không còn gì nữa để phải lo sợ từ phía kẻ thù. Linh hồn thu hồi giác quan của mình khỏi 
tất cả mọi vật bên ngoài và hoàn toàn không còn liên hệ gì nữa, đến độ không hiểu như 
thế nào mà con mắt linh hồn khép lại và không thể nhìn thấy chúng nữa và cái nhìn tâm 
linh của linh hồn trở nên rõ ràng” (Thánh Thêrêxa Avila). 
 
Hai vị thánh này thuật lại cuộc đời thoát ly vững vàng hầu có thể khám phá ra rằng không 
một ai có thể mặc lấy Chúa Kitô nếu trước hết không tự lột trần mình. Tuy nhiên, sự trơ 
trụi này không thể xảy ra nếu chúng ta không tiến bộ trong việc tự hiểu biết mình. 
 
Khi chúng ta đi từ cảm nghiệm về Thiên Chúa đến hiểu biết về Chúa Giêsu giúp chúng ta 
tiến đến việc hiều biết chính mình, lúc ấy chúng ta bắt đầu tiến bộ trong ơn khôn ngoan. 
Chúng ta bước vào một tình trạng đặc biệt của ân sủng giúp chúng ta kết hợp ba yếu tố 
này vào trong những hoàn cảnh thực tế của đời sống. Bước vào đời sống với tiến trình 
được ơn soi sáng, cố gắng ngày này qua ngày khác để nhận ra Thiên Chúa đang ở giữa 
chúng ta, chú tâm tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh, thường xuyên kêu gọi chúng ta đi 
theo những con đường thật bất ngờ và đôi khi phiền phức nữa. Thật điên rồ dường nào khi 
biết Chúa ở đâu mà không đến! Thật là điên rồ phải khất lại ngày mai những gì chúng ta 
được soi sáng thấy Chúa muốn thực hiện ngày hôm nay!  
 
Khi Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, chúng ta cần phải chấp nhận. Điều này 
giải thích tại sao việc hiểu biết chính mình thiết yếu như thế nào. Biết những khuyết điểm 
và ưu điểm của chúng ta, biết những cách Thiên Chúa đến với chúng ta và so sánh với 
những cách thế gian hay ma quỷ hoạt động trong chúng ta, sẽ giúp chúng ta đáp lại món 
quà khôn ngoan ấy. Trong đời sống biết đắn đo suy xét, ơn khôn ngoan chỉ cho chúng ta 
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đường lối, nhưng chính chúng ta phải chọn lựa để tiến tới. Ơn khôn ngoan sẽ dẫn đưa 
chúng ta đến Mầu Nhiệm Vượt Qua, nhưng nhờ biết mình,  trước tiên chúng ta phải nhìn 
nhận những gì phải được thanh tẩy.  
 
Một phần của nội tâm phấn đấu với cuộc sống đắn đo suy xét không phải là một tình 
trạng không rõ ràng liên quan đến một hướng đi, nhưng đúng ra tình trạng không rõ ràng 
của chúng ta là hướng đi đã chọn sẽ thật sự dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa mà chúng 
ta tìm kiếm.  
 
Cho nên, tôi khuyến khích mọi anh chị Cursillistas tiếp tục nỗ lực sống những điều căn bản 
để trở nên Kitô hữu đích thực, bằng cách, trong tâm tình cầu nguyện, cố gắng siêng năng 
đắn đo suy xét những gì Thiên Chúa kêu gọi chúng ta thực hiện, và Chúa muốn chúng ta 
là gì.  
 
De Colores! 
Victor Lugo 
Gíám Đốc Điều Hành Toàn Quốc 
 
TƯỜNG TRÌNH NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC KỲ 18 
“Thiên Chúa là Ánh Sáng Chúng Ta” là chủ đề của Đại Hội Cursillo Toàn Quốc, đã diễn ra 
từ ngày thứ Năm, 31-7 đến Chúa nhật, 3-8-2008, với 650 Cursillistas từ khắp các tiểu 
bang Hiệp Chủng Quốc tụ tập tại Đại Học Công Giáo Mỹ Châu (Catholic University of 
America), gọi tắt là CUA, và tại Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên 
Tội ở Washington, D.C., để cầu nguyện, chia sẻ, học hỏi và siết chặt tình thân ái.  Xin đọc 
chi tiết trong một bài tường thuật trên Trang Nhà của VPTƯ tại địa chỉ  www.natl-
cursillo.org. 
 
 
 
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ 19 NĂM 2009 
Xin vui lòng chuẩn bị tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ 19 năm 2009 sẽ được tổ chức 
từ chiều thứ Năm, 30-7 đến sáng Chúa nhật, 2-8-2009, tại Đại Học Tiểu Bang California 
tại San Bernardino (CUSB). Tin tức về Đại Hội này sẽ được phổ biến trong Thư Tín VPTƯ 
tháng 10/2008. 
 
BẢO TRỢ KHÓA SINH THAM DỰ KHÓA CURSILLO CUỐI TUẦN  
Việc bảo trợ khóa sinh là một trong những phần vụ chính của giai đoạn Tiền Cursillo, và 
cũng là yếu tố quan trọng nhứt góp phần vào sự thành công của Khóa Cursillo Cuối Tuần, 
và hiển nhiên cho sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo nữa. Tuy nhiên, vì Thư Tín 
VPTƯ có số trang giới hạn cho nên bài viết này chỉ vỏn vẹn là một bản tóm lược những 
điểm chính yếu của các thủ tục Bảo Trợ trong giai đoạn Tiền Cursillo mà thôi. Những người 
bảo trợ và các thành phần lãnh đạo Cursillo phải tham khảo tài liệu Cursillo liên hệ (thí 
dụ: Sách Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo, Cẩm Nang Lãnh Đạo, Những Tư Tưởng 
Cấu Trúc PT Cursillo, Hãy Thả Lưới, Những Môn Đệ Chúa Sai Đi, v.v...) để tìm đọc những 
chi tiết hữu ích về Sách Lược của Tiền Cursillo, về việc tìm kiếm và chuẩn bị các khóa 
sinh. Trường Lãnh Đạo nên có sẵn tài liệu để tổ chức buổi Hội Thảo dành cho những người 
bảo trợ và trợ tá Khóa Học để giúp họ tuyển chọn và chuẩn bị cho các khóa sinh. 
 
Sự Quan Trọng của Tiền Cursillo 
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Sách ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo’ xác quyết rằng “cả ba giai đoạn của PT 
Cursillo luôn liên kết mật thiết với nhau thành toàn bộ có tổ chức, và sự thất bại trong vận 
hành của bất cứ giai đoạn nào cũng sẽ trực tiếp đưa đến hậu quả cho hai giai đoạn kia, và 
vì vậy ảnh hưởng toàn diện đến sự phát triển của Phong Trào” (FI # 201).  
 
Sách ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo’ bảo rằng trong giai đoạn Tiền Cursillo, Phong 
Trào chúng ta đề xướng tiến trình Phúc-Âm-hóa (môi trường) và phải hoàn tất hầu có thể 
chu toàn mục đích của Phong Trào. Tiền Cursillo gồm có ba bước: (a) tìm kiến, chọn lựa 
và chuẩn bị các khóa sinh có khả năng để tham dự Khóa Cursillo; (b) chuẩn bị cho Khóa 
Cursillo bằng cách phối hợp mọi yếu tố tâm linh, cá nhân và vật chất liên hệ; (c) lập kế 
hoạch hướng dẫn các tân Cursillistas trong giai đoạn Hậu Cursillo giúp họ trưởng thành 
trong đức tin, hỗ trợ họ cam kết sống đời sống Kitô hữu đích thực qua Hội Nhóm và 
Ultreya, và giúp họ chọn một vị trí tông đồ trong thế giới. Ông Eduardo Bonnín, vị sáng 
lập Phong Trào Cursillo, đã quan tâm đến con người, chứ không phải môi trường. Ông 
Bonnín vẫn nhắc nhở chúng ta cải đổi chính chúng ta và kẻ khác, và do đó, các môi 
trường sẽ tự động thay đổi một cách tự nhiên. 
 
Ông Juan Capó Bosch đã dùng giai thoại sau đây để minh họa việc cấp bách trước tiên 
phải “thay đổi các thành phần cá nhân và sau đó đặt họ vào vị thế làm sao, với các khả 
năng của họ được sử dụng một cách khôn khéo và sốt sắng, họ có thể hết lòng hết sức cố 
công cải đổi thế giới một cách có hiệu quả. Mọi cố gắng này được gọi là “Tạo Dựng Cột 
Xương Sống Kitô hữu trong Môi Trường”, hay nói cách khác, hình thành các cột xương 
sống trong môi trường. Một cậu bé đi theo cha mình trên một chuyến xe lửa, cứ hỏi cha 
cậu về đủ thứ chuyện. Có thể cậu bé này nghĩ rằng làm như thế cha cậu sẽ quên đi việc 
cậu vừa mới thi rớt môn địa lý trong kỳ thi tam cá nguyệt ở trường. Trái lại, cha cậu rất 
bực mình bởi vì ông không được để yên đọc báo, Bất chợt, ông để ý thấy nguyên một 
trang báo quảng cáo có hình bản đồ thế giới. Ông liền xé trang quảng cáo ra từng mảnh 
nhỏ với kích thước khác nhau và thách đố cậu con trai của ông ráp trở lại bản đồ thế giới. 
Ông hứa sẽ thưởng tiền. Người cha tin rằng ông sẽ có ít nhất 30 phút yên lặng để đọc báo 
không bị quấy rầy. Rất tiếc, mới trong vòng 2 phút cậu bé đã nhanh nhẹn ráp xong các 
mãnh nhỏ của trang báo quảng cáo. Người cha rất ngạc nhiên và tự hỏi làm thế nào một 
đứa thi rớt môn địa lý ở trường mà tự ráp lại bản đồ nhanh chóng như vậy! Thằng bé chia 
sẻ bí quyết của nó: nó lật phía sau bản đồ có quảng cáo hình một người đàn ông và nó 
theo đó mà ráp lại trang báo bị xé rách. Nó nói sửa lại con người dễ hơn sửa lại thế giới.  
 
Trước khi Chúa Giêsu chia tay với các môn đệ, Chúa truyền các ông “Hãy ra đi và làm cho 
muôn dân trở thành môn đệ!” Sách ‘Tông Đồ Công Vụ’ đã trích lời Thánh Phaolô và 
Banabê lặp lại lệnh truyền của Chúa cho các ông lúc bấy giờ và cho chúng ta ngày nay, 
“Ta đã đưa con ra để soi sáng cho các dân tộc và để đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất” 
(TĐCV 13:44-52).  LM Frank S. Salmani trong sách “Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi” 
nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ ra đi, chẳng phải để rao giảng 
Tin Mừng mà thôi, song còn để tuyển mộ thêm nhiều người khác tiếp tục rao giảng sứ 
điệp, chọn thêm nhiều môn đệ khác nữa, những “môn sinh” của Phúc Âm có khả năng kế 
tục công việc của các tông đồ tiên khởi. Vả lại Chúa Giêsu không kêu gọi mọi người đáp lại 
cùng một tiếng gọi như nhau. Chúa kêu gọi mọi người đón nhận Tin Mừng, nhưng thực ra 
Chúa chỉ gọi một ít người làm lãnh đạo để giúp đỡ kẻ khác đón nhận tiếng Chúa gọi họ. 
Như vậy, chỉ làm đồ đệ mà thôi chưa đủ. Một số người còn được gọi để lãnh đạo người 
khác. Đây là một ý tưởng đã được triển khai rất sớm  từ thời Giáo Hội sơ khai, như ta thấy 
rõ trong  hai thư Thánh Phaolô gởi Giáo Đoàn Côrintô. Tuy ai nấy đều được mời gọi lãnh 
nhận và đưa Phúc Âm vào đời sống, được mời gọi chịu Phép Thánh Tẩy, song chỉ có một 
số người được chọn riêng ra để dạy dỗ và lãnh đạo kẻ khác, để tạo chí khí cho kẻ khác và 
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dẫn dắt kẻ khác đi đúng đường bằng chính chứng từ cuộc sống của bản thân mình và tận 
hiến làm việc Chúa. 
 
Sách ‘Những Tư Tưởng Nển Tảng PT Cursillo’ mạnh mẽ khuyến cáo rằng Tiền Cursillo cần 
phải được phát triển với chức năng tiên khởi, tối hậu và luôn luôn là mục tiêu của Phong 
Trào, nghĩa là tạo cơ hội cho việc sống với nhau những điều căn bản để trở nên Kitô hữu 
đích thực (FI #204). Sách này cũng ghi rõ ràng Tiền Cursillo khởi nguồn từ Hậu Cursillo, 
và trên hết, công tác Tiền Cursillo được hoàn tất là nhờ vào lời nói và chứng tá của những 
người đã tham dự Khóa Ba Ngày (FI # 203).  
 
Bảo Trợ các Khóa Sinh 
Ngoài việc sinh hoạt trong một cộng đồng cầu nguyện và làm việc tông đồ trong tư cách 
chứng nhân cho đời sống Kitô hữu đích thực, người Cursillistas rất cần phải tạo ảnh hưởng 
của riêng cá nhân mình trong khi tiếp xúc những người mà họ ước ao mời tham dự Khóa 
Cursillo.  Việc mời gọi như thế nên được thực hiện qua tình bạn chân thật để sự liên hệ 
được bền vững hầu mang lại hiệu quả thiết thực cho những nỗ lực truyển giáo của chúng 
ta bởi vì Phong Trào Cursillo khuyến khích chúng ta kết bạn, làm bạn và mang bạn đến 
với Chúa Kitô. Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo khuyên các người bảo trợ “giải thích cho những 
kẻ có khả năng tham dự Khóa Cursillo trong tương lai hiểu rõ lý do của Khóa Học để họ 
hăng hái tham dự. Bởi vì những kẻ nào thích trở thành con người tốt hơn họ mới nên tham 
dự Khóa, vì thế điều cần thiết là họ cần phải nhìn PT Cursillo như một phương tiện để thực 
hiện ước muốn của họ. Như vậy, họ sẽ trở thành Cursillistas do lòng họ mong muốn trước 
khi tham dự. Bởi đó, việc tuyển mộ khóa sinh qua những mẫu quảng cáo về các Khóa 
Cursillo Cuối Tuần phổ biến trên các bản tin của địa phận, giáo xứ hay cộng đoàn hoặc 
qua các phương tiện truyền thông ngoài đời đều được nghiêm chỉnh can ngăn.  
 
Theo sách ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo’ (FI), các khóa sinh phải được thông báo 
rõ ràng “Khóa Cursillo  Cuối Tuần  không phải chỉ là lý thuyết nhưng là một kinh nghiệm 
sống động qui hướng về Giáo Hội, cộng đồng và đời sống thật sự” (FI # 231ª). Trong sách 
‘Hãy Thả Lưới’, tác giả Juan Capó Bosch chú trọng đến con người: tức là tuyển chọn và 
hướng dẫn các khóa sinh  cho Khóa Cursillo Cuối Tuần. Nhiều Cursillistas xác tín rằng Tiền 
Cursillo chỉ nhằm đưa người ta đi tham dự, và hãy để cho Chúa Thánh Linh tác động. Một 
vài người xem Cursillo như là thần dược chữa được mọi thứ bệnh và do đó họ hồ hởi ghi 
danh tham dự giùm cho những họ hàng thân thuộc bạn bè bị cho là “không nóng không 
lạnh” về phương diện tâm linh. Sách ‘Cẩm Nang Lãnh Đạo’ khuyến cáo các khóa sinh phải 
có khả năng (1) mở rộng lòng mình đắn đo suy xét và hiểu rõ sứ điệp Phúc Âm, (2) kết 
hiệp chặt chẽ với tình thương của Chúa, của  chính mình và của tha nhân, (3) khám phá 
tài năng và khả năng của họ trong ý hướng phục vụ cộng đồng, (4) có quá khứ trong sạch 
hay có thể tẩy sạch được, (5) sống trong ân sủng qua các phép Bí Tích họ nhận lãnh, và 
(6) có một thái độ muốn cải đổi liên tục. 
 
Khóa Hội Thảo dành cho các người Bảo Trợ cho chúng ta lời khuyên sau đây: Thái độ  
khôn ngoan thận trọng và lòng bác ái đòi hỏi chúng ta không nên giới thiệu đi dự Khóa 
Cursillo những người sẽ không hưởng lợi ích gì từ Khóa Học, cũng như những kẻ có những 
vấn đề khó khăn mà Khóa Cursillo không thể nào giúp tìm ra giải pháp gì cho họ. Những 
cá nhân như thế là những kẻ có những trục trặc về tâm lý hay cảm xúc; những kẻ với 
trạng thái bất thường vì bệnh tật hay do trụy lạc; những kẻ có đời sống luân lý lạc hướng 
đến độ không còn khả năng hiểu biết hay sống thông điệp của Khóa Cursillo; những kẻ do 
nhiều hoàn cảnh không thể lãnh nhận các phép Bí Tích, nhứt là phép Thánh Thể ban cho 
ta kinh nghiệm sống của Ân Sủng; và dĩ nhiên những kẻ có một thái độ tiêu cực hay bi 
quan. 
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Người khóa sinh thích hợp để tham dự Khóa Cursillo, ngoài việc là một người Công Giáo đã 
được rửa tội, còn phải có một “nhân cách nào đó”,  nghĩa là có khả năng tự quyết định lấy 
do chính động cơ mình thúc đẩy, có khả năng ảnh hưởng kẻ khác do các việc làm của 
mình, có khả năng hành động một cách tự do và đằm thắm, và nói cách khác, có khả 
năng làm men muối và ánh sáng nhờ sự khuyến khích và nâng đỡ 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 dàng cho việc gia nhập hay tái nhập 
vào nhóm, một đơn vị cốt lõi (căn bản), hoặc vào cộng đoàn của họ trong thời gian Hậu 
Cursillo” (FI # 230). 
 
Những Trách Nhiệm của Người Bảo Trợ 
Việc tuyển chọn các ứng viên hay khóa sinh cho Khóa Cursillo rất quan trọng và cần thiết, 
và chắc chắn việc chuẩn bị cho họ cũng quan trọng không kém. Sách ‘Cẩm Nang Lãnh 
Đạo’ cho rằng không có sự chuẩn bị và lôi cuốn nào khả quan hơn đối với các ứng viên cho 
bằng một chứng tá cá nhân và chân thực của Ngày Thứ Tư, “Kìa xem họ thương yêu nhau 
như thế nào!” Việc chuẩn bị như thế nên được thực hiện bằng một tình bạn chân thật đã 
được thiết lập qua việc tiếp xúc cá nhân. Do vậy, những người bảo trợ, tốt nhứt là cả 
Nhóm Thân Hữu hơn là những cá nhân bảo trợ, được khuyến khích cung cấp cho các ứng 
viên đầy đủ tin tức về Mục Đích của PT Cursillo chúng ta, như tặng cho họ tập sách nhỏ 
‘Tìm Hiểu Phong Trào Cursillo” để họ đọc. Những người bảo trợ có trách nhiệm bảo cho 
các ứng viên Khóa Cursillo trong tương lai biết những gì được mong đợi nơi họ sau Khóa 
Cuối Tuần, thí dụ như Hội Nhóm và Ultreya sẽ giúp họ kiên trì trong tiến trình hoán cải 
liên lỉ của họ và thúc đẩy họ sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực bằng 
gương sáng.  
 
Những người bảo trợ không nên chấm dứt trách nhiệm của mình ngay khi các ứng viên do 
họ  mời bắt đầu tham dự Khóa Cursillo, nghĩa là sau giai đoạn Tiền Cursillo. Nhưng người 
bảo trợ dứt khoát phải tiếp tục trong suốt Ngày Thứ Tư của cả người bảo trợ lẫn tân 
Cursillista mà họ bảo trợ, trong kinh nguyện và trong mọi hoạt động. Người tân Cursillista 
cần được tiếp xúc cá nhân thường xuyên tương tự như trong thời gian trước và trong Khóa 
Cursillo. Có thể cần thường xuyên hơn chăng! Chúng ta phải tận tâm cố gắng làm tất cả 
những gì có thể làm để giới thiệu các tân Cursillistas vào một Nhóm Thân Hữu.  
 
Chính những người bảo trợ cần phải giúp các tân Cursillistas hình thành hay tìm một 
Nhóm Thân Hữu, hoặc tham gia một nhóm có sẵn, tốt nhất là gia nhập Nhóm Thân Hữu 
của người bảo trợ, và thường xuyên đi với các tân Cursillistas tham dự các buổi Ultreyas. 
Tất cả chúng ta đều được chỉ dẫn rằng “chúng ta không tìm được sự An Toàn Trọn Vẹn 
bằng cách tham dự Hội Nhóm và Ultreya, nhưng chỉ bằng cách hiểu rõ ràng Thiên Chúa 
yêu thương chúng ta vô điều kiện, nghĩa là, không có gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi 
Tình Yêu của Thiên Chúa được tìm thấy trong Chúa Kitô, v.v..., và An Toàn Trọn Vẹn trong 
ý nghĩa này không có ý muốn nói rằng đời sống bây giờ không có những lo âu và những 
khó khăn nữa. Chỉ đơn giản có nghĩa là khi tìm được tình bạn với Chúa Kitô, chúng ta thấu 
hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chính Hội Nhóm và Ultreya nâng đỡ và 
giúp chúng ta kiên trì trong tiến trình hoán cải và nhờ đó tình bạn của chúng ta với Giêsu 
Kitô được sâu sắc và say đắm, càng ngày càng trở nên xác tín hơn về tình yêu của Thiên 
Chúa tại nơi nào chúng ta tìm được sự An Toàn Trọn Vẹn” (Rollo ‘Total Security’ – Cẩm 
Nang Khóa Cursillo 2006). 
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Trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, môn đệ Philiphê thưa với Chúa Giêsu, “Thưa Thầy, xin 
Thầy cho chúng con xem thấy Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Chúa đáp: “Thầy 
ở với chúng con lâu thế rồi mà chúng con chưa biết Thầy ư, hỡi Philiphê! Ai xem thấy Thầy 
cũng xem thấy Cha. Tại sao con lại nói: Xin Thầy cho chúng con xem thấy Cha” (Gioan 
14:8-9). Và trong một dịp khác, Thánh Gioan đã lặp lại những điều Chúa Giêsu đã nói với 
các môn đệ của Chúa, “Thầy truyền dạy chúng con một điều răn mới: hãy thương yêu 
nhau.” (Gioan 15:17).  
 
Các môn đệ đã sống với Chúa Giêsu và nhìn thấy Người mỗi ngày, nhưng các ông vẫn nài 
nĩ xin cho được trông thấy Thiên Chúa Cha. Còn chính chúng ta không được trông thấy cả 
Chúa Giêsu lẫn Chúa Cha! Vậy đức tin của chúng ta tiếp tục tồn tại như thế nào? Thật 
vậy, đức tin quả là một món quà vô giá Thiên Chúa ban cho mà chúng ta phải trân quý 
gìn giữ. Các ứng viên sắp tham dự Khóa Cursillo Cuối Tuần mà chúng ta tiếp xúc có thể 
yêu cầu chúng ta chỉ Chúa Giêsu cho họ xem. Chúng ta nói gì với họ đây? Chúa Giêsu đã 
từng nói Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Người. Mỗi người chúng ta có sẵn 
sàng nói, “Tôi ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong tôi” chưa? Thành thật mà nói, đa 
số chúng ta chưa dám nói như thế! Đây là một thách thức lớn cho chúng ta! 
 
Các Trách Nhiệm của những Thành Viên Văn Phòng Điều Hành và Trường Lãnh 
Đạo: 
Sách ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo’ mạnh mẻ khẳng định, “Văn Phòng Điều Hành 
chỉ nên mở Khóa khi có đủ số ứng viên – tốt nhất là những nhóm ứng viên – hội đủ những 
đặc tính nêu trên, để bảo đảm rằng họ có thể Phúc-Âm-hóa môi trường họ đang sinh hoạt 
bằng cách hoạt động với những người có thiện chí” (FI # 229). 
 
Với lời khuyên như trên, một số thành phần lãnh đạo Cursillo đã bắt đầu ý thức sự cần 
thiết phải tìm thời giờ để thẩm định và đánh giá mức tiến bộ của họ trong nỗ lực phục vụ 
PT Cursillo, tức là phục vụ các Cursillistas trong sứ mạng Phúc-Âm-hóa môi trường trong 
Ngày Thứ Tư của họ hoặc trong Hậu Cursillo. Thành phần lãnh đạo này đáng được ca ngợi 
vì họ đã can đảm hết sức cố gắng điều chỉnh hoặc thay đổi hướng đi của họ chỉ vì quyền 
lợi tối thượng của Phong Trào Cursillo. Lúc nào cũng có sẵn cơ hội để làm cho khá hơn hầu 
có thể phục vụ  một cách hữu hiệu các Cursillistas đang cố công sống những điều căn bản 
để trở nên Kitô hữu đích thực trong những môi trường của họ. Thái độ hay thói quen của 
thành phần lãnh đạo Cursillo vừa nói cũng tương tự như các ông Giacôbê và Gioan, con 
của ông Zêbêđê, được Chúa Giêsu mời gọi đi theo Chúa trong khi các ông đang vá lưới 
trên bờ chuẩn bị cho chuyến ra khơi đánh cá kế tiếp (Marcô 1:19).  
 
Thành phần lãnh đạo Cursillo có thể giúp Cộng Đồng Cursillo của mình phục hồi lại và gia 
tăng sự hiểu biết về mục đích, ý hướng/tâm tưởng, bản chất và Ơn Đặc Sủng Ban Đầu của 
PT Cursillo chúng ta qua nhiều buổi hội thảo khác nhau được tổ chức bởi các nhóm phục 
vụ toàn quốc, miền hay bởi chính thành viên VPĐH và Trường Lãnh Đạo của giáo phận địa 
phương. Cũng nên đòi buộc người bảo trợ phải tham dự một buổi Hội Thảo về Bảo Trợ do 
VPĐH và Trường Lãnh Đạo giáo phận tổ chức ngoài điều kiện phải là Cursillista sinh hoạt 
đều đặn trong Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreya.  
 
Rất tiếc, một số người vẫn còn xem Khóa Cursillo Cuối Tuần là sinh hoạt quan trọng nhứt 
trong Phong Trào của chúng ta và, do đó nghĩ rằng Khóa Học không thể thiếu được. Thậm 
chí, một số khác còn tin rằng PT Cursillo trong một giáo phận sẽ “chết” nếu không có 
Khóa Cursillo mỗi năm. Tất nhiên, thật vô cùng bất hạnh cho người nào trình bày về giai 
đoạn Tiền Cursillo của Phong Trào chúng ta cho đa số Cursillistas vẫn còn bị ám ảnh bởi 
Khóa Cursillo 3 Ngày. Hoàn cảnh này nhắc ta liên tưởng đến một đoạn trong Phúc Âm mà 
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Thánh Marcô đã tường thuật như sau, “Vì đông người nên Chúa Giêsu bảo các môn đệ dọn 
cho mình một chiếc thuyền nhỏ, để dân chúng khỏi xô đẩy chen lấn mình. Chúa chữa 
nhiều người khỏi bệnh, vì thế, tất cả các kẻ ốm yếu đều xông đến cốt để sờ vào Chúa” 
(Marcô 3:9-10). Tương tự như thế, Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần đã bị lấn át bởi lòng 
hăng say nồng nhiệt và đam mê của cả nhóm trợ tá, các khóa sinh lẫn thành phần lãnh 
đạo Cursillo đến mức độ Khóa Cuối Tuần trở thành như mây mù che khuất hai giai đoạn 
Tiền và Hậu Cursillo trong PT Cursillo của chúng ta! Nếu các thành phần lãnh đạo Cursillo 
quá chu đáo, quá hăng hái mà dành quá nhiều nghị lực và thời giờ cho Khóa Cursillo Cuối 
Tuần, e rằng không mấy chốc toàn bộ Phong Trào Cursillo sẽ bị đè bẹp. Sự kiện này rất 
thích hợp dùng để cảnh giác thành phần lãnh đạo PT Cursillo cấp giáo phận không nên 
lạm dụng Khóa Cursillo Cuối Tuần bằng cách chạy theo thị hiếu của đám đông mà hướng 
dẫn Phong Trào của chúng ta đi sai hướng.  
 
Để kết luận, lời truyền dạy của Chúa Giêsu “Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành 
môn đệ!” phải là kết quả tự nhiên của Khóa Cursillo Cuối Tuần nếu Khóa được điều hành 
đúng cách và hữu hiệu do một đội ngũ trợ tá thấu hiểu rành mạch bản chất, ý hướng, mục 
đích và các phương pháp của PT Cursillo hay Hội Học Kitô Giáo. Ông Dostoevski nói rằng 
kẻ thù nguy hiểm nhứt của một phong trào là những người quảng bá mà không hiểu biết 
gì về ý hướng của phong trào mình. 
 
Ultreya! Hò dzô-ta! 
 
TÀI LIỆU CURSILLO 
Sách “Los Orígenes Mallorquines de los Cursillos de Cristiandad en EE.UU.”, tiếng Tây Ban 
Nha #236, tác giả: Bernardo Vadell, Khoá Trưởng của Khóa Cursillo đầu tiên tại Hoa Kỳ 
(1957), hiện đang có sẵn tại Trung Tâm Cursillo Trung Ương, giá $8 mỹ kim. 
 
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 
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 số 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. 
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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   
 
 
 


