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Trong tiếng Anh, từ ngữ “discernment” theo Tự Điển Webster’s New 
World, là do chữ La Tinh ‘discernere’<dis-+cernere>, có nghĩa là 
tách rời: tách rời (một cái gì) trong tâm trí, ra khỏi một cái gì khác 
hay những cái khác; nhận ra nó riêng rẽ hay khác nhau, hiểu được 
hay nhận ra sự khác biệt.  Theo ngôn từ tôn giáo, sự phân biệt về 
tâm linh là khả năng phân biệt một tư tưởng hay một sự thôi thúc 
nào đó trong tâm hồn là do thần thánh hay ma quỹ.  
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Sự nhận thức rõ để sống những gì là căn bản để trở nên Kitô hữu 
đích thực, đó  là thực thi trọn vẹn khả năng sống trong Chúa Kitô tùy 
theo tình trạng của cuộc sống chúng ta. Sống đúng thực chất của 
Kitô giáo thì cũng giống như sống thực sự trong Vương Quốc của 
Thiên Chúa và sự Công Chính của Người. Mọi thứ khác đều không 

liên quan gì. Đây là nền tảng của tính cách Công Giáo trong PT Cursillo, có khả năng giúp 
đáp lại bất cứ ai vào bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu (Những Tư Tưởng Nền Tảng PT 
Cursillo). 
 
Đức tin của chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong sự nhận thức này. Đức tin là sự 
chấp nhận lời của người khác. Động cơ chính của đức tin là thẩm quyền (hay quyền được 
tin theo) của một người nào đó đang nói. Thẩm quyền này là một sự hiểu biết thỏa đáng 
về những gì người ấy nói ra, và là sự liêm chính không muốn làm ai thất vọng. Người ta 
gọi đức tin siêu phàm khi người được tin theo là Thiên Chúa và đức tin phàm tục khi những 
kẻ được tin theo là con người.   
 
Khi xác định sự nhận thức như trên, chúng ta coi sự toàn vẹn của đức tin chúng ta như tất 
cả mọi sự được chứa đựng trong Lời của Thiên Chúa, đó là nền tảng của đức tin Công Giáo 
chúng ta. Khi sống trong cảm nghiệm đức tin, chúng ta được ban cho khả năng có một 
niềm xác tín thật sự vào chân lý của Thiên Chúa và vào ơn cứu rỗi trong Chúa Giêsu Kitô. 
Thực tế này giúp chúng ta cam kết sống một đời sống trong Chúa Kitô dựa trên nền tảng 
thực tại Thiên Chúa hiện diện trong Giáo Hội ngày nay, và trên thực tại Giáo Hội là nhiệm 
thể của Chúa Giêsu ở trần gian. Trong thực tại của PT Cursillo hiện nay, trong thực tế con 
người là kiệt tác phẩm của cộng cuộc tạo dựng của Thiên Chúa, trong thực tế phẩm giá 
vĩnh cửu của chúng ta, và trong thực tế của cảm nghiệm cơ bản là muôn đời chia sẻ trọn 
vẹn Vinh Quang của Thiên Chúa.  
 
Khi sống trong Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có một ý niệm chung về thế giới 
đương thời  và mối tương quan của nó với Thiên Chúa đang hiện diện một cách thật mầu 
nhiệm và tích cực trong sự năng nổ của Giáo Hội ngày nay, trong sự năng nổ của một 
Phong Trào Cursillo Kitô Giáo chân thực và chính thống, trong cách truyền giáo chân thực 
và năng nổ.   
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Trong phần tử đặc biệt này của Giáo Hội được gọi là Cursillo, việc hoạt động tông đồ được 
đặt nền tảng trên cảm nghiệm sống động của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. 
Đây là chân lý cơ bản của sự hiện hữu của chúng ta, điểm cốt lõi của đức tin trong Chúa 
Giêsu Kitô.  
 
Nhận thức để phân biệt cho rõ là một người bạn thường xuyên đồng hành với chúng ta 
trong cuộc lữ hành Ngày Thứ Tư Muôn Màu Muôn Sắc “De Colores” của chúng ta. Nhận 
thức khởi sự với kinh nghiệm Tiền Cursillo và tiếp tục trong Khóa Ba Ngày và Hậu Cursillo 
hay Ngày Thứ Tư của chúng ta. Đặc điểm Ngày Thứ Tư của chúng ta là thái độ tăng trưởng 
tột bực trong tình yêu Thiên Chúa và tha nhân qua Hội Nhóm và Ultreya của chúng ta. 
Tình bạn phàm trần, đức tin sống động được chia sẻ, và hoạt động tông đồ tạo thành điều 
cốt lõi của hai nhóm Kitô hữu này (Hội Nhóm và Ultreya), đó là những mục tiêu của PT 
Cursillo chúng ta.  
 
Mục tiêu của Cursillo, tức là lập nhóm các Kitô hữu nòng cốt sống đời sống ân sủng trong 
Chúa Kitô, đó là căn bản của công việc dùng Phúc Âm làm dậy men các môi trường. Cuộc 
sống đầy ân sủng có ý thức, luôn tăng trưởng và được chia sẻ, đều chịu ảnh hưởng của thế 
giới trần tục. Lời Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ về chiều kích mới của Kitô hữu trong 
cấu trúc của bản chất trần tục tự nhiên của các ngài, như sau: “Các con sống trong thế 
gian nhưng không thuộc về thế gian”.   
 
Việc nhận thức để biết rõ những nét đặc thù của môi trường xã hội chỉ cho chúng ta thấy 
cách thức nuôi dưỡng các mối liên hệ phải như thế nào trong môi trường: với thiên nhiên, 
với tha nhân và với Thiên Chúa. Tác phong của người Kitô hữu sống Ngày Thứ Tư chắc hẳn 
sẽ dẫn đến việc làm dậy men môi trường của mình và do đó có thể thay đổi môi trường xã 
hội bằng tinh thần Chúa Kitô.  
 
Từ trước đến nay chưa bao giờ chúng ta phải trực diện với một môi trường khác thường bị 
ảnh hưởng nặng nề bởi trào lưu toàn cầu hóa của thế giới. Nếu việc nhận thức về các môi 
trường trở nên chủ yếu trong sứ mệnh của Giáo Hội ngày nay thì bắt buộc chúng ta phài 
cứu xét tính cách quan trọng của việc sống chứng nhân của các Kitô hữu chân thực trong 
một thế giới mà càng ngày càng trở nên phức tạp cần đến lòng thương xót của một Thiên 
Chúa rất nhân hậu, hằng quan tâm và luôn yêu thương.  
 
Giáo Hội như một hình ảnh biểu lộ Thiên Chúa vô hình trên trái đất này, ngày nay được 
mời gọi hiên ngang làm chứng nhân phát huy những giá trị vĩnh cửu của Phúc Âm Chúa 
Giêsu Kitô trong cuộc sống.  Trong khi chúng ta tiến đến Mùa Vọng mong chờ Chúa Giêsu 
Kitô sinh ra trong ngày Lễ Giáng Sinh, mỗi ngày chúng ta noi gương Mẹ Maria lắng nghe 
tiếng Chúa, suy niệm về những Lời của Người trong tâm hồn chúng ta, cảm tạ Chúa đã 
nhận chúng ta làm con nuôi trong Chúa Kitô, và chia sẻ Tin Mừng với thế giới đang tuyệt 
vọng tìm kiếm ý nghĩa, cuộc sống, đức tin, hy vọng và tình yêu.   
 
De Colores! 
 
TIẾP XÚC CÁ NHÂN & CHỨNG NHÂN TRUNG THỰC 
ĐGH Phalô VI đã nói, “Công tác phúc-âm-hóa mọi người bao gồm sứ mệnh chính yếu của 
Giáo Hội … Thật ra việc rao truyền Phúc Âm là ân sủng và ơn gọi thích hợp với Giáo Hội, đó 
là căn cước sâu sắc nhất của Giáo Hội. Giáo Hội hiện diện để rao truyền Phúc Âm ” (Phúc-
âm-hóa Thế Giới Ngày Nay * Evangelii Nuntiandi (EN) #14). Mục đích của PT Cursillo là 
dùng Phúc Âm làm dậy men các môi trường nhờ những người, tương tự như các cột xương 
sống (vertebrae), hiện đang thực hành những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực.  
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Việc tiếp xúc cá nhân cùng với chứng nhân trung thực là những yếu tố thiết yếu được sử 
dụng trong mỗi một giai đoạn của Phương Pháp PT Cursillo. Tiếp xúc và cá nhân là hai từ 
ngữ không thể được diễn tả sai lệch trong Phong Trào chúng ta. Khi dùng từ ngữ “tiếp xúc” 
trong các Khóa Cursillos, chúng ta nói đến phương pháp, hành động, sự liên lạc mật thiết 
giữa người này với người kia hầu đạt mục tiêu cuối cùng là mang người ấy đến cùng Chúa 
Kitô. Từ ngữ “cá nhân” có nghĩa là duy nhứt, kín đáo, cá nhân, độc đáo, hay đặc biệt. Nói 
cách khác, điều chúng ta muốn nói ở đây là áp dụng “phương pháp hành đạo” mà chúng ta 
nhấn mạnh thật nhiều trong PT Cursillo chúng ta, đó là “làm bạn, là bạn và mang bạn ấy 
đến cùng Chúa Kitô”.    
 
“Thể thức rao truyền Phúc Âm trên căn bản cá nhân với cá nhân mà không làm thương tổn 
đến tính cách hiệu lực và tầm quan trọng của việc công bố tập thể, được Tông Huấn ‘Phúc 
Âm Hóa Thế Giới Ngày Nay’ tán thành:’Sự truyền đạt Phúc Âm từ người này qua người kia 
cần phải được khuyến khích và quý trọng. Đây là phương pháp mà chính Chúa Giêsu luôn 
dùng – như chúng ta thấy trong những cuộc tiếp xúc giữa Người với Nicôđêmô, với GiaKêu, 
với người phụ nữ Samaritanô và với người Pharisiêu tên là Simon. Đó cũng là phương pháp 
các Tông Đồ thường dùng. Vì vậy có thể nói rằng hình thức thực sự duy nhất  của việc rao 
giảng Phúc Âm là hình thức được dùng để người này truyền đạt cho người kia những chân 
lý mà bản thân họ đã được đức tin soi dẫn. Chúng ta không được để sự cần thiết phải rao 
giảng Tin Mừng cho quần chúng làm chúng ta quên lãng phương pháp ấy đi, vì chính nhờ 
phương pháp ấy mà  lương tâm của mỗi cá nhân được đánh động bởi vài lời nói ứng khẩu 
nghe được từ miệng người khác” (Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo (FI) # 317 & EN # 
46). 
 
Trong Tiền Cursillo 
Tiền Cursillo là giai đoạn đầu tiên của PT Cursillo; vì thế giai đoạn này phải được khai triển 
như một phần vụ trước tiên, sau cùng và lúc nào cũng là mục đích của PT Cursillo (FI # 
206-234).  
 
Tiền Cursillo không thể bị rút gọn để chỉ vỏn vẹn có việc mời gọi người đi tham dự một 
Khóa Cursillo; hoặc chỉ thông báo trên bản tin của giáo xứ mà thôi. Trước khi là “một cuộc 
nghiên cứu và chọn lựa các môi trường”, trước khi là “’việc lựa chọn và chuẩn bị cho các 
ứng viên”, Tiền Cursillo phải là một nổ lực chân thành trong việc thiết lập tình bạn mà chỉ 
thực hiện được nhờ tiếp xúc cá nhân mà thôi. Chính những kẻ thực thi Chân Lý Phúc 
Âm mới là người làm chứng nhân trong đời sống của họ. “Qua cuộc sống chứng nhân 
âm thầm này mà các Kitô hữu có thể khơi dậy những nghi vấn không kềm hãm được trong 
tâm hồn những người nhìn thấy những Kitô hữu này sống ra làm sao: Tại sao họ là như 
vậy?  Tại sao họ sống như thế? Cái gì và ai đó gây cảm hứng cho họ sống như thế? Tại sao 
họ ở giữa chúng ta?” (EN # 21).  Chúng ta nên nhớ rằng giai đoạn Hậu Cursillo của chúng 
ta – tức Ngày Thứ Tư - chính  là Tiền Cursillo của những người khác. Chứng từ của chúng 
ta chỉ có thề sánh được với những gì chúng ta sống.  
 
Việc tiếp xúc cá nhân và làm chứng nhân trung thực trong giai đoạn Tiền Cursillo sẽ tiếp 
tục trong Khóa Cursillo là nơi mà các trợ tá sẽ tiếp tục công tác này.  
 
Trong Khóa Cursillo 
Khóa Ba Ngày Cuối Tuần sử dụng một loạt các sáng kiến về kỹ thuật nhằm đạt mục đích 
của Khóa. Mục tiêu của Khóa Cursillo là cung ứng kiến thức (bằng lời nói) và lòng xác tín 
(bằng chứng từ). Thần học, tâm lý, và khoa sư phạm của Khóa Cursillo giúp ta biết phải 
nói gì, nói bao nhiêu, nói khi nào, nói làm sao, và không nên nói gì, như vậy mới khêu gợi 
những thành phần trong các decurias trò chuyện với nhau, và nhờ đó tiếp tục làm cho sự 
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đối thoại cá nhân dễ dàng hơn. Việc chia sẻ này theo truyền thống được xem như “công 
việc bên lề”.  
 
Cần thiết phải biết đối tượng mình tiếp xúc: họ ra làm sao, họ nên như thế nào, và làm 
cách nào họ trở thành con người mà Cursillo dự kiến muốn họ như vậy. “Những người lãnh 
đạo Khóa Cursillo (trợ tá) phải luôn luôn theo sát thời đại; họ phải hòa hợp với những 
người đang ở chung quanh ngay bây giờ.” Mãnh lực và hiệu quả của việc Truyền Bá Phúc 
Âm sẽ yếu đi rất nhiều nếu đối tượng của công tác này không được lưu tâm đến, nếu 
không sử dụng ngôn ngữ, dấu hiệu và biểu tượng của họ; nếu những thắc mắc liên quan 
đến họ không được giải đáp; và tóm lại, nếu công tác này không với tới và ảnh hưởng lối 
sống của họ.” (FI # 261 & EN # 63). 
Chúng ta nên thường xuyên tiếp xúc cá nhân trong Khóa Cursillo Cuối Tuần; tận dụng kỹ 
thuật “thăm dò” và “đột kích” mặc dù luôn luôn và trước hết phải tôn trọng sự tự do của 
các tham dự viên. Trong ngày đầu tiên của Khóa Học, việc thăm dò và trò chuyện diễn ra 
khi các tham dự viên làm quen nhau qua cuộc đối thoại tự nhiên. Trong ngày thứ nhì, cuộc 
đối thoại bây giờ là kết quả của tình bạn; việc các trợ tá thăm dò được tiếp tục bằng cách 
khôn khéo áp dụng kế hoạch đột kích, do đó soi sáng cho họ nhìn thấy Chân Lý, và hướng 
dẫn để họ tất cả trở nên bạn hữu của Chúa Kitô và bạn hữu với nhau. Trong ngày thứ ba 
của Khóa Học cuộc nói chuyện trở nên thân mật như anh chị em trong Chúa Kitô – nhờ tin 
chắc là con cái cùng một Cha trên trời.  Trong ngày thứ ba những lần tiếp xúc quan trọng 
nhứt  trong Khóa Cursillo được diễn ra. Các tân Cursillistas muốn đem ra thực hành những 
gì họ đã khám phá nơi kẻ khác trong môi trường của họ. Vì thế, người trợ tá nên soi sáng 
hướng dẫn lối đi để họ có thể giúp kẻ khác nhìn thấy rõ ràng, và hướng dẫn tất cả hướng 
về Ngày Thứ Tư của họ. (Xin đọc thêm chi tiết trong sách “Leaders’ Manual pp. 49-54, 
(Cẩm Nang Lãnh Đạo) và “Structure of Ideas” pp. 26-34 (Cấu Trúc các Tư Tưởng) -  chưa 
có ấn bản Việt ngữ). 
 
“’Công việc bên lề’ của đối thoại riêng tư nhắm vào mục đích khác nhau của từng ngày 
trong Khóa. Ngày đầu tiên, mục đích là để làm quen với khóa viên; ngày thứ hai giải thoát 
họ khỏi những thiên kiến về chân lý được công bố bằng cách chứng minh mối liên hệ giữa 
chân lý ấy và những hoàn cảnh riêng của họ; và ngày thứ ba là để giúp họ lập kế hoạch 
trở lại môi trường hiện tại của họ, môi trường họ sống trước ngày nhập Khóa” (FI #316). 
 
Mặc dù không phải tất cả chúng ta đều được mời gọi để chia sẻ một bài “rollo” trong Khóa 
Cursillo Cuối Tuần, nhưng một số ít trong chúng ta đã được gọi làm chứng nhân trong vai 
trò trợ tá.  Chia sẻ một bài “rollo” không giống như trình bày một bài thuyết trình. Chia sẻ 
cách ta sống trong nhiều phương diện khác nhau được nói đến trong thông điệp được trình 
bày, đó là nói bài “rollo”. Vì vậy, công tác này gồm có việc chia sẻ một chứng từ cá nhân 
làm thế nào chúng ta sống những tư tưởng nền tảng của bài “rollo”.  
 
Chúng ta hãy nhớ rằng ý hướng của mỗi bài “rollo” là trình bày một phần của toàn bộ 
thông điệp. Điều quan trọng là các chứng từ phải liên quan đến các ý tưởng trong bài 
“rollo”.  Nếu chứng từ không bổ túc  ý tưởng đề ra, thì thông điệp muốn nhắn gởi có thể 
gây hoang mang. Trong một vài trường hợp có thể cho một giai thoại nào đó để minh họa 
một ý tưởng rõ ràng hơn.  
 
Hậu Cursillo 
“Mọi công việc được thực hiện bằng các phương pháp của Cursillo để đạt đến mục đích của 
Phong Trào nói chung đều nhằm vào giai đoạn Hậu Cursillo. Hậu Cursillo có nghĩa là sự 
tiếp nối của một tiến trình bắt nguồn từ Khóa Ba Ngày, một tiến trình hoán cải và sống 
những căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực” (FI #452) 
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“Người lãnh đạo Hậu Cursillo đảm nhận hai vai trò: 
a) như một cá nhân, tiếp xúc cá nhân với từng Cursillista; và 
b) như một thành viên của một Nhóm, tại Trường Lãnh Đạo, tại buổi Hội Ultreya” (FI 
#514). Vì lý do ấy, những người lãnh đạo phục vụ trong một Khóa Cursillo có trách nhiệm 
tiếp tục công việc Tiếp Xúc Cá Nhân trong giai đoạn Hậu Cursillo. “Những thành phần lãnh 
đạo, trong một thời gian thích hợp, lãnh trách nhiệm về việc kiên trì của những người đã 
tham dự một Khóa Cursillo, trong khi những tân Cursillistas này kết nạp hoàn toàn vào 
cộng đồng Kitô hữu của họ” (Đại Hội Cursillo Thế Giới kỳ II). 
 
“Cũng giống như một nhóm trợ tá làm cho Khóa Ba Ngày thành tựu được thì cũng có một 
nhóm làm cho Hậu Cursillo thực hiện được. Mục tiêu gần của nhóm lãnh đạo trong Hậu 
Cursillo là cố gắng cổ động và giúp đỡ tân Cursillistas tìm và gia nhập một Nhóm Thân Hữu 
để họ có thể tham dự vào một cộng đồng Kitô hữu. Sự gia nhập này sẽ làm cho họ nhận 
trách nhiệm tông đồ trong hoàn cảnh sống của họ”(FI # 513). 
 “Trên hết Phúc Âm phải được chứng nhân rao truyền. Hãy lấy thử một cá nhân hay một 
nhóm Kitô hữu, ngay trong chính cộng đồng của họ, họ biểu lộ khả năng hiểu biết và chấp 
nhận việc chia sẻ đời sống và vận mạng của họ với kẻ khác, bày tỏ tình đoàn kết của họ 
với những nổ lực của mọi người cho bất cứ cái gì là tốt lành và cao quý. Ngoài ra, chúng ta 
hãy thử cho rằng, bằng một cách hoàn toàn đơn sơ và thản nhiên, họ chiếu giải đức tin của 
họ trong những giá trị vượt xa hơn những giá trị hiện hữu, và chiếu giải niềm hy vọng của 
họ vào cái gì không trông thấy được và cũng không ai dám hình dung ra … “ (EN # 21 
 
“Sau cùng, kẻ được Phúc-âm-hóa tiếp tục đi Phúc-âm-hóa những người khác. Đây là sự 
thử thách đối với chân lý, là tiêu chuẩn của việc rao truyền Phúc-Âm: thật không thể nào 
hình dung một người khi chấp nhận Lời Chúa và hiến dâng chính mình cho Vương Quốc của 
Chúa mà không trở thành một kẻ làm chứng và loan truyền Lời Chúa khi đến phiên mình … 
(EN # 24).  
 
Trong khi nói về đề tài này, điều quan trọng là phải nhắc đến việc chia sẻ chứng nhân 
trong Hội Ultreya. Khi chúng ta đề cập đến bài “rollo” của giáo dân tại Hội Ultreya, chúng 
ta ám chỉ ngay việc chia sẻ chứng nhân. Chứng từ chia sẻ không thể khác với chứng từ ta 
sống trong Ngày Thứ Tư (cho dù nên nói về một cái gì gần đây nhứt); việc sống và chia sẻ 
tình yêu Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Nói cách khác, tôi đóng góp như thế nào vào 
công việc mở mang Nước Chúa trong cuộc sống hằng ngày của tôi? Làm cách nào tôi mang 
Chúa Kitô để chiếu sáng trong các môi trường của tôi? Nói chung, làm sao tôi mang 
Cursillo mà tôi đang sống đến cho kẻ khác?  
 
Người ta có thể nghĩ  rằng làm chứng nhân tức là chia sẻ một cái gì thật phi thường. Một 
chứng nhân là người chia sẻ những gì họ sống.  Khi một người nói về những gì họ đang 
sống, thì hầu như luôn luôn những gì nói ra đều tốt lành. Những nhân vật sáng giá sẽ làm 
kẻ khác vui, nhưng những kẻ sống gần Thiên Chúa sẽ phản ảnh Người. “Khi tôi đến với anh 
em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của 
Thiên Chúa” (I Cor. 2:1).   
 
Sau bài chia sẻ chứng nhân trong buổi Ultreya, cũng có một bài chia sẻ khác để xác nhận 
hay phản ảnh tính cách trung thực của chứng từ vừa mới được nghe. Đây không phải là 
bản tóm tắt chứng từ đã được chia sẻ hoặc là chia sẻ một chứng từ khác. Lời chia sẻ kế 
tiếp này chỉ là một lời xác nhận vắn tắt về những điều mà người anh chị em vừa mới chia 
sẻ. Thí dụ như nói “Tôi cũng đã sống hay thực hành như thế, v.v….” chỉ nhằm xác nhận về 
một vài điều của người chia sẻ chứng nhân cho thấy làm cách nào cả hai sống hay thực 
hành tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân được Kiềng Ba Chân của PT Cursillo hổ trợ: 
Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo.. 
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Để kết luận, chúng ta hãy trích dẫn vài đoạn trong Thông Điệp “Evangelii 
Nuntiandi” về những “Chứng Nhân Chân Thật trong Cuộc Sống” 
“Chúng ta hãy xem xét chính con người của những kẻ rao truyền Phúc Âm.  
 
Ngày nay người ta thường nói thế kỷ hiện tại khao khát sự chân thật.  Đặc biệt đối với các 
bạn trẻ, người ta nói rằng giới trẻ sợ những gì là nhân tạo hoặc giả mạo và trên hết họ 
đang đi tìm chân lý và sự lương thiện.  
 
Những “dấu chỉ thời gian” này cần phải cảnh giác chúng ta. Chúng ta phải đặt nghi vấn – 
hoặc một cách  ngấm ngầm hay công khai – nhưng phải luôn luôn mạnh mẽ: Bạn có thật 
sự tin những điều bạn rao giảng không? Bạn có thật sự sống những điều bạn tin không? 
Bạn có thật sự rao giảng những điều bạn sống không? Việc sống chứng nhân (cho Chúa 
Kitô) càng trở nên một điều kiện thiết yếu hơn bao giờ hết cho việc rao giảng có hiệu quả. 
Đúng thế, bởi vì sống làm chứng nhân cho Chúa, tới một mức nào đó chúng ta chịu trách 
nhiệm cho sự phát triển của Phúc Âm mà chúng ta đang rao truyền 
 
Tất cả chúng ta chịu trách nhiệm về những câu giải đáp cho các vấn nạn nói trên.  
Vì thế chúng ta nói lên lời hô hào… Chúng ta nói cho mọi người rằng: lòng sốt sắng của 
chúng tôi rao truyền Phúc Âm phải nổi lên từ sự thánh thiện chân thật trong cuộc sống, và 
như Công Đồng Vaticanô II khuyên bảo, việc rao giảng đến lượt mình phải làm cho người 
rao giảng tăng trưởng trong sự thánh thiện, được nuôi dưỡng bằng lời câù nguyện và trước 
hết bằng lòng yêu mến Thánh Thể.   
 
Thật là nghịch lý, mặc dù có vô số dấu hiệu từ chối Thiên Chúa, tuy nhiên, thế gian vẫn 
đang đi tìm Thiên Chúa trong những cách bất ngờ, và cảm nghiệm một cách đau xót mình 
cần Thiên Chúa – thế gian đang kêu gọi các nhà truyền giáo nói cho họ về một Thiên Chúa 
mà chính các nhà truyền giáo biết rõ và thân thiết với Người đến độ dường như các ngài có 
thể nhìn thấy Đấng vô hình. Thế gian kêu gọi và mong đợi chúng ta sống đơn sơ, có tinh 
thần cầu nguyện và lòng bác ái đối với mọi người, nhứt là đối với kẻ thấp hèn và nghèo 
nàn, có tinh thần vâng phục và khiêm nhường, vô tư và hy sinh quên mình. Thiếu sự biểu 
hiện của thánh thiện nói trên, thế giới chúng ta sẽ khó lòng gây xúc động được tâm hồn 
con người thời nay. Thế giới chúng ta có nguy cơ trở nên rỗng tuếch và vô ích. 
De Colores! 
 
TƯỜNG TRÌNH TÓM LƯỢC NĂM TÀI CHÁNH (TC) 2008 (1-10-2007 – 30-9-2008) 
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC 
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Hàng Năm kỳ thứ 18 với bài thuyết trình chính “Chúa Kitô là 
Ánh Sáng Chúng Ta”, đã được tổ chức tại  Đại Học Công Giáo Mỹ Châu (The Catholic 
University of America) và Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Thủ 
Đô Hoa Thạnh Đốn, từ ngày 31-7 đến 3-8-2008. Có 650 Cursillistas tham dự. Bản tường 
trình về Đại Hội hiện có trên Trang Nhà tiếng Việt của PT Cursillo Hoa Kỳ 
www.cursillovietinusa.com. 
 
Trong Năm (TC) 2008, có 88% cộng đồng Cursillo thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau đã ủng 
hộ niên liễm cho PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ. Có bốn cộng đồng mới gia nhập:  
 
Miền IV, Knoxville – nói tiếng Tây Ban Nha 
Miền IV, Memphis –  nói tiếng Tây Ban Nha 
Miền VIII, Lubbock – nói tiếng Anh 
Miền VIII, Lubbock – nói tiếng Tây Ban Nha 
 

http://www.cursillovietinusa.com/
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Một vài buổi Hội Thảo cấp Giáo Phận đã được các Điều Hợp Viên Toàn Quốc giúp điều 
hành. 
 
CẤP MIỀN  
Các Miền sau đây đã được các ĐHV/TQ đến thăm viếng: 
Miền I – Tây Ban Nha (7 giáo phận), Tháng 4-2008 
Miền IV – tiếng Anh  (15 giáo phận ), Tháng 10 & 11-2007 
Miền  VIII – tiếng Anh (12 giáo phận), Tháng 4 & 5-2008 
Miền  V – tiếng Anh  (11 giáo phận), Tháng 9-2008 
Miền XII – Tây Ban Nha (4 giáo phận), Tháng 6-2008 
 
Các Điều Hợp Viên/Toàn Quốc (ĐHV/TQ) đã tham dự một số Đại Hội Miền của các Nhóm 
nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Việt.  
 
TÀI LIỆU CURSILLO 
Những sách/tài liệu của PT Cursillo® Toàn Quốc đã được cập nhật và phát hành:  
Tiếng Anh  – “Cursillos in Christianity Brochure”. 
Tiếng Tây Ban Nha – “Cursillos de Cristiandad Brochure” và “El Libor del Padrino”. 
Tiếng Việt – “Tìm Hiểu PT Cursillo”. 
 
Các tài liệu đang được duyệt lại và sửa đổi: 
Tiếng Anh – “Cursillo de Cursillos”. 
Tiếng Tây Ban Nha – “Evidencias Olvidadas”. 
Tiếng Việt – “Cẩm Nang Khóa Cursillo” ,“Cẩm Nang Lãnh Đạo” & “Cẩm Nang Người Bảo 
Trợ” 
 
Tài Liệu đã được in lại: 
Tiếng Anh – “Pilgrim’s Guide”, Cursillo, What is It?”, “Our Fourth Day”, “Leader’s Manual”, 
“Fundamental Ideas”, “Group Reunion Sheets”, Carnets và  “Service Sheets”. 
Tiếng Tây Ban Nha – “Nuestro Cuarto Dia”, “Manual de Dirigentes”, “Guia Del Peregrino”, 
“Ideas Fundamentales”, “Vertebración de Ideas”, Hojas de Reunion de Grupo”, Hojas de 
Servicio” and “Carnet”. 
Tiếng Việt – “Ngày Thứ Tư của Chúng Ta”. 
 
Sách/Tài Liệu Mới xuất bản: 
“Los Origenes Mallorquines de los Cursillos de Cristiandad en EE.UU. (Texas, 1957-1959)” 
và “Historia De Un Carisma”. 
 
Các Tài Liệu Hội Thảo: 
Tiếng Anh – “CLW-I”, “CLW-II”, “Precursillo”, “Cursillo”, “Postcursillo” và “Sponsor’s”. 
Tiếng Tây Ban Nha – “Cursillo de Cursillos”. 
Tiếng Việt – CLW1 & CEW (các ĐHV Miền phụ trách) 
 
THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG 
Có 6 Thư Tín Văn Phòng Trung Ương (VPTƯ) bằng Anh ngữ, Tây Ban Nha và Việt ngữ: 
Tháng 10- 2007: bài viết về Văn Phòng Điều Hành. 
Tháng 12-2007: Tâm thư của Linh Hướng Toàn Quốc, LM Einer Ochoa, gởi toàn thể 
Cursillistas, Thông Điệp Cuối Năm, và một bài viết về Cấu Trúc PT Cursillo. 
Tháng 2-2008: Tâm Thư của Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc Victor Lugo, gởi các 
Cursillistas, và một bài viết về Palanca. 
Tháng 4-2008: bài viết về Vị Sáng Lập Phong Trào Cursillo, Ông Eduardo Bonnín Aguiló, 
và Phiếu Cam Kết Phục Vụ. 
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Tháng 6-2008: Tâm Thư của Linh Hướng Toàn Quốc, LM Einer Ochoa, gởi toàn thể 
Cursillistas, Suy Niệm về Chuyến Tông Du Hoa Kỳ của Đức Giáo Hoàng Bê-Nê-Đíc-
Tô 16, và một bài viết về Ba Cuộc Hội Ngộ Trong Khóa Cursillo 3 Ngày. 
Tháng 8-2008: Tâm Thư của Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc Victor Lugo, gởi các 
Cursillistas, và một bài viết về Bảo Trợ Ứng Viên Khóa Cursillo Cuối Tuần. 
 
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH TOÀN QUỐC 
Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc (VPĐH/TQ) nhóm họp trong Tháng 11-2007 và tháng 7-
2008. Trong Tháng 11-2007, hai thành viên Ủy Ban Quản Trị đã được bầu chọn. Sáu tân 
Điều Hợp Viên Miền đã tuyên hứa phục vụ trong VPĐH/TQ. Cơ cấu này gồm 12 miền của 
Hoa Kỳ. ĐHV của từng Nhóm Ngôn Ngữ trong mỗi Miền đều là thành viên phục vụ trong 
VPĐH/TQ.    
 
GIÚP ĐỨC TIN CÔNG GIÁO PHONG PHÚ HƠN 
PT Cursillo tiếp tục kết nghĩa với Cơ Sở Truyền Thông Lighthouse Catholic Media, một chi 
nhánh của Truyền Thông St. Joseph Communications. Xin mời các 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 nhiều quà 
tặng với giá rẽ. Việc hỗ trợ tài chánh của quý bạn giúp công tác truyền giáo của PT Cursillo 
thành công.  
 
ĐI BỘ TRUYỀN GIÁO GÂY QUỸ 
Trong Năm TC 2008, một giáo phận đã ủng hộ 40% số tiền thu được trong cuộc Đi Bộ 
Truyền Giáo của mình. 
 
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ THỨ 19 
Đại Hội sẽ được tổ chức tại California State University, San Bernardino, CA, (CSUSB), từ 
ngày 30-7 đến 2-8-2009.  Lệ phí ghi danh bao gồm tất cả mọi sinh hoạt trong Đại Hội và 
vé tham dự Ultreya Hoàn Vũ của Tổ Chức PT Cursillo Thế Giới OMCC tại Anaheim, CA,  kể 
cả các phương tiện di chuyển và 2 phiếu mua thức ăn cho bữa trưa và tối ngày Thứ Bảy, 1-
8-2009 tại Hội Ultreya.  
 
Lệ Phí là $360 mỹ kim nếu ghi danh trước ngày 31-5-2009.  Chúng tôi khuyến khích các 
bạn nên bắt đầu ghi danh ngay bây giờ để có thể tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ 
thứ 19 năm tới 2009. Có thể gởi phiếu ghi danh đính kèm đến Trung tâm Cursillo Toàn 
Quốc với địa chỉ ghi trên phiếu, hoặc có thể ghi danh trên Trang Nhà Internet ở địa chỉ sau 
đây: www.natl-cursillo.org.  hoặc www.cursillovietinusa.com. Đại Học nơi tổ chức Đại Hội 
chỉ có sức chứa 750 người tham dự mà thôi, cho nên ai ghi danh trước được quyền ưu tiên 
tham dự. Lệ phí ghi danh bao gồm ngủ 3 đêm, ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn ngày thứ Sáu và 
thứ Bảy, và bữa ăn sáng Chúa nhật trước khi ra về. Sẽ có xe đưa đón từ phi trường 
Ontario (ONT), San Bernardino, CA, mà thôi, vào chiều thứ Năm, 30-7 và sáng Chúa 
nhật, 2-8-2009. Sẽ không có đưa đón tại các phi trường khác.  
 
HỘI ULTREYA HOÀN VŨ KỲ IV, 2009 
PT Cursillo Thế Giới, gọi tắt là OMCC, kêu mời tất cả Cursillistas khắp thế giới tham dự Hội 
Ultreya Hoàn Vũ kỳ thứ IV trong ngày thứ Bảy, 1-8-2009, từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối, tại 
Anaheim Convention Arena ở Anaheim, California, Hoa Kỳ.   
 

http://www.natl-cursillo.org/
http://www.nationalcursillogiftshop.com/
http://www.natl-cursillo.org/
http://www.cursillovietinusa.com/
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Ban Điều Hành OMCC đã chọn địa điểm thuận tiện,  gần rất nhiều khách sạn, nhà hàng, 
quán bán quà lưu niệm, và nhất là khu giải trí Disneyland & California Adventure Park nổi 
tiếng khắp thế giới, v.v.. hầu các Cursillistas có thể đi bộ đến địa điểm tổ chức Hội Ultreya 
và xem danh lam thắng cảnh… Sau đây là địa chỉ trang nhà Internet của Anaheim 
Convention Center, địa điểm tổ chức Hội Ultreya: www.anaheimconventioncenter.com, để 
các bạn xem trước cảnh trí, hình ảnh các khách sạn, nhà hàng để chuẩn bị chuyến du lịch 
đặc biệt kỳ này.   
 
Xin vui lòng ủng hộ $25 mỹ kim mỗi người để mua vé đi vào khu vực Anaheim Convention 
Arena  tham dự Hội Ultreya Hoàn Vũ. Những người tham dự phải tự túc mua thức ăn trưa 
và tối cùng trả lệ phí đậu xe ($10 mỹ kim mỗi chiếc xe). Chủ nhân Anaheim Convention 
Arena độc quyền bán thức ăn và thức uống tại địa điểm tổ chức Hội Ultreya và họ không 
cho phép người tham dự mang theo thức ăn vào khu vực của họ. Sau đây là cách thức 
mua vé tham dự Hội Ultreya Hoàn Vũ kỳ IV, 2009: 
 
Những người ở Ngoại Quốc Mua Vé Ở Đâu?  
OMCC sẽ phụ trách bán vé cho những ai đang sống ở ngoại quốc, tức là ở ngoài Hoa Kỳ. 
Xin vui lòng liên lạc với OMCC: Anh Juan Ruiz ĐT 562.309.5821 hay jxruiz@verizon.net 
hoặc Chị Gail Terrana ĐT 716.297.7905 hay GAT257@GMAIL.COM.  Xin trả đủ $25 mỹ kim 
để lấy vé. Những vé vào cửa cho những ai ở ngoại quốc sẽ được giữ lại và phân phối trong 
buổi sáng thứ Bảy, 1-8-2009, tại địa điểm sẽ được thông báo sau, để tránh tình trạng rũi 
ro làm mất vé vào giờ chót chắc chắn gây rất nhiều phiền toái cho cả đôi bên.  
 
Những Người Ở Hoa Kỳ Mua Vé Ở Đâu? 
Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc ở Dallas, TX, sẽ phụ trách bán vé cho những ai đang sống 
tại Hoa Kỳ. Xin vui lòng điền vào phiếu ghi danh tham dự Hội Ultreya Thế Giới đính kèm và 
gởi về The National Cursillo® Center  có địa chỉ ghi trên phiếu, cùng với ngân phiếu hay chi 
tiết về thẻ tín dụng (VISA hay MASTER CARD mà thôi). Xin vào Internet, nếu muốn, để ghi 
danh mua vé tham dự Ultreya Hoàn Vũ, ở địa chỉ : www.natl-cursillo.org. hoặc 
www.cursillovietinusa.com.   
 
Chúng tôi nóng lòng mong đợi Hội Ultreya Hoàn Vũ kỳ IV năm 2009 trong tâm tình cầu 
nguyện. Chân thành cám ơn sự cọng tác quý báu của quý anh chị và xin hiệp ý cầu nguyện 
cho Hội Ultreya Hoàn Vũ của PT Cursillo chúng ta được 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 
19, Hội Ultreya Hoàn Vũ và PT Cursillo Toàn Quốc của chúng ta.  
 
Thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, 

http://www.anaheimconventioncenter.com/
mailto:jxruiz@verizon.net
mailto:GAT257@GMAIL.COM
http://www.natl-cursillo.org/
http://www.cursillovietinusa.com/
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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   
 
 


