THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG
Tháng 06/2008
SUY TƯ VỀ CHUYẾN VIẾNG THĂM MỤC VỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA TẠI HOA KỲ
“Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Một thoáng suy tư của LM
Einer R. Ochoa, Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc.
Chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua của ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI là
một biến cố đặc biệt mang lại hồng ân cho tất cả chúng ta. Ngài
nhắc nhở chúng ta về chân lý của Thiên Chúa và Đấng Cứu Thế
Giêsu Kitô, và về trách nhiệm của chúng ta là các tông đồ phải loan
truyền Tin Mừng trong chân lý ấy, đó là Phúc Âm.
Về lòng Sùng Đạo của chúng ta, ĐGH kêu gọi tất cả chúng ta phải là
cội nguồn và là niềm hy vọng cho Giáo Hội tại Hoa Kỳ và phải củng
cố trách nhiệm của chúng ta đối với đời sống của xứ sở chúng ta.
Trong bài giảng Thánh Lễ tại Vận Động Trường Yankee Stadium, ở Bronx, New York, ĐTC
đã trích Phúc Âm theo Thánh Gioan (Gioan 14:6) kể lại lời Chúa Giêsu, “Ta là Đường, là
Sự Thật, và là Sự Sống”. “Chúa Kitô là con đường dẫn đến Thiên Chúa Cha, là sự thật làm
cho sự hiện diện của loài người có ý nghĩa, và là nguồn gốc của sự sống ấy, đó là niềm vui
trường cửu với toàn thể các thánh trong Vương Quốc của Chúa.”
ĐGH ám chỉ 200 năm tăng trưởng tâm linh, di sản của tổ tiên chúng ta, tấm lòng quảng
đại của chúng ta rộng mở đón nhận những làn sóng di dân và cái giá mà chúng ta đã trả
cho tự do.
Về Tự Do:
Phúc Âm dạy chúng ta rằng tự do chân thật ấy, tự do của con cái Thiên Chúa, chỉ được tìm
thấy khi chúng ta tình nguyện phục vụ tha nhân, đó là một phần của mầu nhiệm tình yêu.
Chỉ khi nào từ bỏ chính mình, theo lời Thiên Chúa phán, chúng ta mới thực sự tìm thấy
chính chúng ta (cf. Luca 17:33). Tự do chân thật chớm nở khi chúng ta tránh xa gánh
nặng tội lỗi, như áng mây mù che khuất tri giác của chúng ta và làm suy yếu sự quyết
tâm của chúng ta, và tìm thấy nguồn hạnh phúc tột đỉnh của chúng ta trong Chúa, đó
chính là tình yêu vô bờ bến, sự tự do vô hạn, cuộc sống vô tận. “ Sự bình an của chúng ta
ở trong Thánh Ý Chúa.” “Như thế, sự tự do đích thực là quà tặng độ lượng của Thiên Chúa,
kết quả của sự hoán cải trở về với chân lý của Người, chính chân lý này giải thoát chúng
ta (cf. Gioan 8:32). Và sự tự do này trong chân lý mang theo sau một phương cách mới,
có tính cách giải phóng, để nhìn thực tại. Khi chúng ta mang lấy “tâm thức của Chúa Kitô”
(cf. Phil 2:5), những chân trời mới lập tức mở ra phía trước chúng ta!”
Về Truyền Giáo:
Dưới ánh sáng đức tin, trong sự hiệp thông của Giáo Hội, chúng ta cũng tìm được nguồn
cảm hứng và sức mạnh để trở thành men Phúc Âm trong thế giới ngày nay. Chúng ta trở
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thành ánh sáng của thế gian, muối mặn của trái đất (cf. Mat 5:13-14), được ủy thác “công
tác tông đồ” để lo chính đời sống chúng ta và thế giới chúng ta đang sống để càng phù
hợp trọn vẹn hơn nữa với chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.”
“Tôi đến để lặp lại lời năn nỉ của Vị Tông Đồ tiên khởi hãy hoán cải và xin ơn tha thứ tội lỗi
và khẩn cầu Thiên Chúa tuôn tràn trên Giáo Hội tại quốc gia này một đợt mới Ơn Chúa
Thánh Linh.
Trên hết mọi sự, tôi thúc giục các bạn hãy tiếp tục gây ảnh hưởng cho một niềm hy vọng
truyền giáo trong xã hội Hoa Kỳ, gắng sức mang ánh sáng và chân lý Phúc Âm trong
nghĩa vụ xây dựng một thế giới công bằng và tự do hơn nữa cho các thế hệ sắp đến.”
Về Giáo Dục:
Giáo Dục thật cần thiết cho sứ vụ của Giáo Hội, trước và trên hết để loan truyền Tin
Mừng, gặp gỡ Thiên Chúa sống động, mà trong Chúa Giêsu Kitô Người mặc khải tình yêu
và chân lý của Người có khả năng biến đổi (cf. Spe Salvi * Hy Vọng Cứu Rỗi, 4).
Trung thành với sứ vụ của chúng ta là trung thành với giáo dục trong đức tin.
Những lời nói của Đức Thánh Cha vang vọng trong chân lý của PT Cursillo chúng ta dựa
trên định nghĩa của Phong Trào. “PT Cursillo là một phong trào của Giáo Hội, bằng phương
tiện đặc thù của phương pháp riêng của mình, giúp người ta, cá nhân hay tập thể, có thể
sống những điều căn bản để trở nên một Kitô hữu đích thực. Phương pháp này giúp họ
khám phá và chu toàn ơn gọi riêng của họ, và thúc đẩy việc thành hình các nhóm Kitô
hữu nòng cốt làm dậy men môi trường sống của họ bằng Phúc Âm” (FI # 74). Chân lý
của các Khóa Học Hỏi Kitô Giáo là Tin Mừng; là Thiên Chúa yêu thưong chúng ta, được
chia sẻ bằng phương tiện tốt nhứt: tình bạn, đây là một trong 10 bài nói chuyện của 10 đề
tài gọi là The First Conversations of Cala Figuera, (Những Cuộc Mạn Đàm kỳ thứ nhứt),
nhằm làm nổi bật một loạt những ý tưởng bình thường về con người, tự do, tình bạn, lòng
xác tín, thành thật, chuẩn mực, đời sống, sự bình thường và niềm vui, những tư tưởng
này củng cố bản chất nền tảng của Hội Học Kitô Giáo.
Con người là điểm khởi đầu của những cuộc Mạn Đàm Đầu Tiên gây cảm hứng ở Cala
Figuera. ĐTC ám chỉ tính cách quan trọng của con người trong Thông Điệp Hòa Bình Ngày
Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 nói về sự thay đổi thời tiết báo hiệu sự diệt vong. Bài thuyết
trình của ĐGH nhấn mạnh điểm then chốt về các vấn đề môi trường. Đây là điều mà
Thánh Kinh bày tỏ ngay từ lúc ban đầu: “Dĩ nhiên, con người phàm xứng đáng vô cùng so
với toàn thể loài thụ tạo. Tôn trọng các môi trường không có nghĩa là xem bản tính vật
chất hay thú vật quan trọng hơn con người.” Đôi lúc điểm này có vẻ bị lạc mất trong các
cuộc tranh luận về môi trường. Thật ra, đây không phải là một giấy phép muốn làm gì thì
làm đối với loài thụ tạo của Thiên Chúa. Đúng ra, ĐGH Bênêđictô chỉ nhắc chúng ta nhớ
rằng tột đỉnh của “Loài Thụ Tạo”của Chúa là con người phàm, và thiên nhiên sở dĩ hiện
hữu là để phục vụ con người, nhứt là những kẻ túng thiếu.
Về Ơn Tha Thứ:
ĐTC đã gặp các nạn nhân của vụ tai tiếng giáo sỹ lạm dụng tình dục, ngài đã công khai
tuyên bố rất xấu hỗ về những vụ tai tiếng ấy và kêu gọi mọi người Công Giáo hãy “thúc
đẩy việc hàn gắn vết thương lòng và nỗ lực hòa giải”. ĐGH cũng yêu cầu mọi người yêu
thương và nâng đỡ số đông linh mục vẫn luôn trung thành phục vụ trong những lúc khó
khăn.
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Về Sự Hiệp Nhất:
Đức Thánh Cha nói về sự hiệp nhất và sự chia rẻ trong Giáo Hội chúng ta như sau: “Đây là
lúc có nhiều triển vọng, bởi vì chúng ta thấy gia đình nhân loại trong nhiều cách xích lại
gần với nhau hơn và trở nên phụ thuộc lẫn nhau hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trong khí đó
chúng ta thấy những dấu chỉ rõ ràng về một sự tan vỡ đáng lo ngại ở tận nền móng của
xã hội: những dấu hiệu ghét bỏ, giận hờn, và thái độ cực đoan về phía nhiều kẻ đương
thời; bạo động gia tăng; ý thức luân lý đạo đức suy nhược; mối liên hệ xã hội trở nên thô
lỗ; và càng ngày bỏ quên cả Thiên Chúa.” ĐGH kêu gọi người Công Giáo gia tăng hiệp
nhất với nhau trong đức tin tông đồ và xây dựng trong một tinh thần hoán cải và quên
mình.
Ngày 28-6-2008, ĐTC sẽ khai mạc lễ kỷ niệm sinh nhật năm thứ 2000 của Thánh Phaolô,
một năm đặc biệt làm nổi bật công tác truyền giáo và trong tháng Bảy chúng ta sẽ cùng
nhau tụ họp trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc tại Washington, D.C., với chủ đề “Chúa Kitô
là Ánh Sáng Chúng Ta”. Chúa Giêsu là nhà truyền giáo tiên khởi. Ngài đến mang cho
chúng ta vương quốc của Thiên Chúa Cha, và chính thức bổ nhiệm chúng ta kế nghiệp hầu
chu toàn sứ vụ của ngài được chứa đựng trong các giáo huấn, các phép lạ, những cuộc
ngài tiếp xúc với dân chúng mỗi ngày, và trong nhiệm vụ của các môn đệ của Người. Chúa
Giêsu nói, “Sự thật sẽ giải thoát các con.” Sự thật là cốt lõi của những giá trị Kitô giáo của
chúng ta, và cốt lõi của Phong Trào Cursillo chúng ta. “Ngôi Lời đã nhập thể và ở giữa
chúng ta” (Gioan 1:14). Con người phàm đi vào thần học qua cửa chính, đó là Chúa Giêsu
Kitô. Niềm xác tín của chúng ta trong sự thật của Chúa giúp chúng ta tập trung những giá
trị của chúng ta vào tình yêu và tình bạn của Người. Chúa bảo chúng ta “Chúng con là bạn
nghĩa thiết của Thầy, nếu chúng con làm những điều Thày truyền dạy cho chúng con;
Thày không gọi chúng con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thày đã gọi chúng
con là bạn hữu”(Gioan 15:14-15). Tình bạn là phương tiện để truyền đạt chân lý của
Chúa, và việc chúng ta thành tâm gắn bó với Phúc Âm Yêu Thương của Chúa sẽ giúp
chúng ta đạt được các tiêu chuẩn tình bạn và niềm vui chân thật. Và tính chất bình thường
này nói đến cuộc sống trọn vẹn trong Thần Linh, cuộc sống trọn vẹn trong Chúa Giêsu
Kitô. Việc làm dậy men các môi trường của chúng ta bằng Phúc Âm tình thương của Thiên
Chúa chính là cốt lõi của Ngày Thứ Tư của chúng ta. “Vậy anh em hãy đi giảng cho mọi
dân …” (Mathêu 28:19-20), và một ngày nào đó sứ mệnh này sẽ đưa chúng ta vui hưởng
những kết quả của công lao khó nhọc của chúng ta trong Nhà của Thiên Chúa muôn đời.
DE COLORES!
BA CUỘC GẶP GỠ TRONG KHÓA CURSILLO
Gặp Gỡ Chính Mình
Để minh họa ba cuộc Gặp Gỡ hay Hội Ngộ trong Khóa Cursillo Ba Ngày, bài viết này
mang tính cách cảm nghiệm cá nhân nhiều hơn. Những cảm nghiệm này giúp nhấn mạnh
ba cuộc gặp gỡ mà chúng ta trải qua trong Khóa Cuối Tuần, và hy vọng rằng cũng có
phần nào liên hệ với cảm nghiệm của chúng ta.
Chúng tôi lên đường đi tham dự Khóa Cursillo, sau khi trải qua một giai đoạn Tiền Cursillo
khả quan, hoặc một số người trong chúng tôi chỉ nhận một lời mời gọi đơn sơ mà không
được chuẩn bị trong giai đoạn Tiền Cursillo (– Rất tiếc về khuyết điểm này! ). Nhiều người
trong chúng tôi bị kích thích vì tò mò, những kẻ khác có lẽ bất mãn, và một vài người thì
bị ép buộc tham dự Khóa… Điều chắc chắn là tất cả chúng tôi đến với Khóa Cursillo trong
tình trạng hoang mang, với nhiều thắc mắc.
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Trong số những thứ khác trong đêm đầu tiên của Khóa Cursillo, nhiều người trong chúng
tôi đến với cái “TÔI” đầy tự phụ, tự mãn.
Với gương mặt sụ xuống, tất cả chúng tôi tập họp trong một căn phòng để Khóa Trưởng
giải thích cho chúng tôi rõ Khóa Cursillo là “phương tiện để tìm giải pháp thực tiển cho mọi
khó khăn riêng của chúng ta.” Tôi nhớ đã chợt nghĩ “Ồ, hay quá!” Khóa Trưởng nói tiếp,
“Giải pháp cho hạnh phúc đích thực!” Nhưng lúc ấy phản ứng của chúng tôi có thể là:
Tôi đang hạnh phúc
Tôi có một việc làm tốt
Tôi có vợ hiền / chồng giỏi
Tôi có những đứa con gương mẫu
Tôi có sức khỏe
Tôi có nhà đẹp, xe ‘xịn’
Tôi không cần ai
Tôi lịch thiệp với người khác
Tôi tin Chúa, và thậm chí cầu nguyện cùng Chúa nữa
Tôi giữ các nguyên tắc luân lý đạo đức tốt, v.v…
Và trong ba ngày, bạn sẽ dạy tôi làm thế nào để sống hạnh phúc trong những năm còn lại
của cuộc đời tôi chăng?
Hăng hái, thành tâm, tinh thần yêu thương; chúng tôi được yêu cầu giữ thinh lặng trong
đêm hôm ấy cho đến sáng hôm sau. Rồi chúng tôi được mời lên Nhà Nguyện. “Hãy biết
mình”, vị Linh Hướng nói như thế. Ngài bảo chúng tôi hãy nhìn vào chính mình, tận nội
tâm chúng tôi; hãy quay lại cuộn phim của cuộc đời mỉnh, kể từ lúc chúng tôi còn nhớ
trong thời thơ ấu cho đến ngay lúc này tại Khóa Cursillo đây; chúng tôi vừa đóng vai
chính, vừa là nhà sản xuất và là nhà đạo diễn cuộn phim này. Chúng tôi được nhắc nhở,
“Đừng che giấu hay cắt xén đoạn nào!”
Chúng tôi cần phải dừng chân và nhìn lại cuộc sống bon chen và tất bật của chúng tôi.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, công việc làm ăn, buôn bán, vật chất, giải trí, v.v …. Tất cả
những thứ này giam hãm chúng tôi như những tù nhân của chúng.
Khóa Cursillo cho tôi cơ hội dừng chân và đối diện với chính mình. Tôi là ai? Mục đích tôi
hiện hữu trên đời này để làm gì? Tôi có cảm thấy hạnh phúc trong tất cả những năm
tháng này chăng khi mà tôi làm chủ động cuộc đời tôi? Cuộn phim của cuộc đời tôi ra
sao?
Bạn có hãnh diện về cuộn phim bạn thực hiện về cuộc đời của bạn không? Bạn có dám
cho vợ / chồng, con cái, và những người thân xem không? Cá nhân tôi, sau khi duyệt lại
sơ qua cuộn phim về cuộc đời tôi, tôi không dám cho ai xem cả. Trong đó có những cảnh
xấu xa để lộ ra tôi thiếu lương thiện, không thành thật, không lịch thiệp, lạm dụng lòng tin
cậy của kẻ khác …. Và còn nhiều cảnh đen tối mà chính tôi cũng không dám xem.
Tôi suy niệm về những lời của Thánh Phaolô, “Tôi muốn làm điều lành có sẵn trong tôi
(nhân chi sơ tính bản thiện), nhưng rốt cuộc lại làm điều dữ mà tôi không muốn làm.” Tôi
bị chia rẽ, bối rối; đây là một cuộc chiến đấu. Vật chất thu hút tôi. Chắc chắn là phải giật
sập bức tường ngăn cách này. Có như thế tôi mới tìm gặp chính tôi. Tôi phải gạt qua một
bên tính tự cao tự đại của mình, để cho ánh sáng soi đường dẫn lối giúp tôi nhìn thấy
những gì tôi phải cải thiện trong tôi, để tôi thấy phải loại bỏ những gì, những gì phải góp
nhặt, và những gì phải thay đổi.
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Sau đó đến bài nguyện gẫm “Người Con Hoang Đàng”; tôi thấy có liên hệ với tôi. Người
Cha nhân từ chờ đợi tôi vứt bỏ cuộn phim hiện tại của đời tôi và giúp tôi thực hiện cuộn
phim mới. Tôi tiếp tục đóng vai chính, chỉ khác một điều là bây giờ tôi có một Đạo Diễn và
Nhà Sản Xuất mới cho bộ phim của tôi.
Tôi có nên phó thác chính mình cho Khóa Cursillo này không, hay là không nên? Tôi cứ
phân vân, tính toán mãi. Và tôi đi ngủ, tiếp tục xét về cuộn phim trọn đời tôi mà tôi phải
thực hiện.
Tôi thức dậy ngày đầu tiên và lên nhà nguyện lòng hơi bối rối, hoang mang. Vị Linh Hướng
nói, “Chúa Kitô nhìn bạn bằng nhiều cách khác nhau; và trước tiên với tình thương mến.
Tâm tư tôi đắm chìm trong cả ba nhân vật được nói đến trong bài Nguyện Gẫm “Ba cái
Nhìn của Chúa Kitô”. Khi suy niệm về mỗi nhân vật trong bài này tôi nhận ra rằng, có
những lúc đời tôi cũng giống như “ người thanh niên giàu có”, quá gắn bó với của cải vật
chất; đôi khi lại quá tham vọng như Giu-đa, và nhiều lần khác lại ủ rũ, bốc đồng như Phêrô, mặc dù vẫn mở lòng đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Bài nguyện gẫm này khởi sự soi
sáng thêm cho tôi.
Trong bài Rollo đầu tiên, “Lý Tưởng”, một giáo dân cho thấy tôi là loại thụ tạo cao trọng
hơn hết trong các loài thụ tạo. Rồi tôi được hỏi thời giờ và tiền bạc tôi đã sử dụng như thế
nào? Câu hỏi này một lần nữa đưa tôi trở lại cuộn phim của cuộc đời tôi; làm tôi nhớ lại
nhiều thứ xấu xa. Vâng, tôi có nhiều thứ phải thay đổi trong đời tôi.
Trong bài Rollo ‘Ơn Thường Sủng’, quan điểm của tôi, tức cái nhìn tâm hồn tôi trong sáng
rất nhiều. “Nếu bạn biết rõ những quà tặng của Thiên Chúa”, thì Ơn Sủng biến chúng ta
thành thánh. Đời Sống Siêu Nhiên báo hiệu và ban cho đời sống tôi giá trị vĩnh cửu, nhưng
cũng đòi hỏi về phần tôi cũng phải thay đổi – gọi là metanoia (hoán cải). “Ai muốn đến với
Ta, thì phải từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Ta” (Mathêu 16:24). Nên thánh là
từ bỏ những gì làm mất lòng Chúa, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ của cải vật chất, và biết trân quý
những gì làm đẹp lòng Chúa; muốn “hoán cải” – chịu thay đổi lòng trí mình.
Đời Sống Ân Sủng cũng tựa như có ai cho tôi một cặp mắt kiếng có khả năng cho tôi thấy
được những nguy hiểm và những phương tiện sẵn có để vượt qua những hiểm nguy ấy.
Chính ân sủng này sẽ giúp tôi thực hiện cuộn phim mới về cuộc đời tôi.
Với bài Rollo ‘Giáo Dân trong Giáo Hội’ tôi có thể nhận ra rằng chúng ta là Giáo Hội bởi vì
chúng ta tạo thành một phần của Nhiệm Thể Chúa Kitô, và do đó tôi có một sứ vụ phải
chu toàn. Bây giờ tôi khởi sự nhận ra mục đích của sự hiện hữu của tôi: Nhờ Giáo Hội mà
thời gian ở trần thế của Chúa Kitô được kéo dài thêm. Là Giáo Hội có nghĩa là sống Đời
Sống Siêu Nhiên thật trọn vẹn, trong cộng đồng.
Bài Rollo “Ơn Hiện Sủng” sẽ giúp tôi trong những lúc cần kíp. Và những lời cầu nguyện
cùng với sự hy sinh hãm mình, gọi là Palancas, được dâng tặng cho chúng tôi trong Khóa
Cursillo, đã chắp “cánh” cho chúng tôi bay bổng trên Ơn Sủng lúc bấy giờ tràn ngập phòng
Rollo.
Bài Rollo “Sùng Đạo” đã xóa bỏ nhiều sự nghi ngờ trong con người tôi. Có thể sống đời
sống thánh thiện; có thể sống đời sống Ân Sủng, yêu thương, luôn ý thức, tăng trưởng và
chia sẻ một cách tự nhiên, vui tươi và sống động. Bây giờ tôi nhìn thấy rõ ràng rồi: Thiên
Chúa là Cha tôi. Nay không còn sợ hãi nữa, tôi có thể đến gần và xin ơn tha thứ, như
người con hoang đàng đã làm. Chứng từ sống cuộc đời sùng đạo đích thực của người
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Rollista cho tôi sức mạnh để thực hiện một quyết định cần thiết phải vứt bỏ con người cũ,
thay vào đó bằng con người mới là Chúa Kitô, đây là một sự hoán cải hay metanoia.
Vào cuối ngày thứ nhứt, tôi khát khao trở thành một con người mới. Lúc ấy, tôi có một ý
tưởng rõ ràng hơn về chính tôi từ đâu tới và nay đang đi về đâu. Tôi đã tìm ra lẽ sống
chân thật, tôi đã được tạo dựng nên cho những việc trọng đại hơn; sử dụng nhiều thời giờ
và tài năng của tôi trong nhiều việc quan trọng hơn. Tôi khác rồi, không còn như trước
nữa, nhưng tôi vẫn là “tôi”.
Tôi có thể khởi sự thực hiện cuộn phim ciné mới, với sự giúp đỡ của vị Đạo Diễn mới
Gặp Gỡ Chúa Kitô
Việc tôi gặp gỡ chính tôi là nền tảng, là căn bản cho hai cuộc gặp gỡ kế tiếp. (Gặp gỡ
Chúa Kitô, rồi gặp gỡ tha nhân). Việc gặp chính tôi giúp cuộc gặp gỡ thứ hai có thể xảy
ra: đó là gặp gỡ Chúa Kitô.
Bài nguyện gẫm buổi sáng hôm sau ‘Dung Nhan Chúa Kitô’ ấn định sự nhịp nhàng của
những sinh hoạt ngày hôm ấy. Chúa Kitô được giới thiệu cho chúng tôi như thể chúng tôi
chưa bao giờ nghe nói. Một Chúa Kitô có thật, sống động, riêng tư, thân thiết, và là người
anh. Bài Rollo tiếp theo – ‘Học Đạo’ – hướng dẫn chúng tôi tìm hiểu Người sâu sắc hơn.
Những lời của Thánh Augustine, “Lạy Chúa, con biết chính mình con, và nay con được biết
Chúa nữa, ôi lạy Chúa!” khích lệ tôi liên kết cả hai cuộc gặp gỡ. Người ta không thể yêu
mến kẻ mà mình không biết.
Tôi là kết quả của tình yêu của Chúa Cha. Tôi là Con của Người. Tôi chẳng bao giờ cô đơn.
Giờ đây tôi biết rằng, như trong bài thơ ‘Những Vết Chân Trên Cát’, “trong những lúc thử
thách và khổ đau, khi ấy con chỉ thấy đôi vết chân mà thôi, thì đó là lúc Cha ẳm bồng con
trên tay.”
Các Nhiệm Tích là nguồn chuyển đạt tình yêu của Chúa Cha. Và để chứng minh cho tôi, vị
Linh Hướng đã mời chúng tôi đến trước Mình Thánh Chúa là nơi tôi trút mọi gánh nặng.
Sau bài Rollo này, nhiều khóa sinh đi tìm linh mục để xưng tội. Có những lúc, nhiều người
đã xưng tội trước đó rồi và đi xưng tội lại sau khi nghe các Phép Bí Tích của Chúa tuyệt vời
dường nào!
Tôi đã tìm thấy tôi với Cha tôi, với người anh cả, và với bạn tôi: Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần – ba ngôi trong một Chúa. Như vậy đó không phải tôi sống, nhưng
chính Chúa Kitô sống trong tôi.
Sau đó, nhờ những lần viếng Thánh Thể của các nhóm ‘decurias’ hoăc của từng cá nhân,
chúng tôi có cơ hội nói chuyện với Chúa nhiều lần nữa. Mặc dù ta cảm thấy sảng khoái,
nhưng một sự lo lắng thông thường bắt đầu bao vây chúng tôi: và còn đối với kẻ khác
(tha nhân) thì sao? Khi Khóa Cursillo tiếp tục, tất cả các bài Rollos tuần tự diễn ra cho
chúng tôi câu trả lời.
Gặp Gỡ Kẻ Khác
Chúng ta được gán cho tước hiệu những chiến sỹ của Chúa Kitô, tức là chúng ta phải sống
đời Tông Đồ. Đời sống chúng ta nói chung phải là một công tác tông đồ. Đây không phải
là công việc chúng ta thỉnh thoảng mới làm, chỉ khi nào có giờ rỗi rãnh. Trong khi “Hành
Đạo”, chúng ta sử dụng phương tiện tốt nhất đó là tình bạn, khi nhận ra rằng trước khi
nói với kẻ khác về Chúa, ta phải nói với Chúa về họ. Tình bạn chúng ta đối với kẻ khác
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phải thành thật hầu có thể nhận được tình bạn chân thật với Chúa Kitô. Chúng ta phải
thực thi sứ vụ của chúng ta. Tôi nhớ có nghĩ rằng, hoặc là chúng ta tự cứu mình, hay là
chúng ta tự kết án mình.
Sau một buổi tối tuyệt diệu chia sẻ với nhau, đi bộ lên Nhà Nguyện vào buổi sống ngày
thứ ba của Khóa, cảm giác vui sướng không cắt nghĩa được, vậy thì bạn chắc hiểu cảm
giác ấy chứ! Bài nguyện gẫm một lần nữa vạch ra hướng đi. Thật tuyệt vời chúng ta đang
ở đây …! “Không phải chúng con đã chọn Thầy, song là Thầy đã chọn chúng con cùng cắt
đặt chúng con để chúng con đi, rồi thu được nhiều kết quả…” (Gioan 15:16).
Môi trường vui tươi thể hiện trong ngày thứ ba của Khóa Học nhằm bố trí cho cuộc gặp gỡ
thứ ba (Một Cuộc Gặp Gỡ Tha Nhân). Ta phải bắt lấy cơ hội này. Sứ điệp của các bài
Rollos tạo cơ hội thuận tiện cho cuộc Gặp Gỡ anh chị em chúng ta. Ngày này không nhằm
cổ vũ nhiều bản tóm lược các bài Rollos (không có ngụ ý làm mất đi tính cách quan trọng
của các Rollos trong ngày này) nhưng muốn đẩy mạnh sự chia sẻ giữa các Cursillistas với
nhau từ các decurias khác. Vì thế, có sắp đặt thời giờ để các Cursillistas ký tên lưu niệm
vào các sách Chỉ Nam Cursillistas.
Cơ Hội Gặp Gỡ Tha Nhân gia tăng trong Nghi Lễ Bế Mạc, và sau đó trong các buổi Hội
Ultreyas, và mỗi người đều có cơ hội trong các môi trường tương ứng của riêng họ trong
suốt Ngày Thứ Tư.
Phương pháp kiên trì được trình bày trong ngày cuối cùng của Khóa Học giúp duy trì mãi
kho tàng Ơn Sủng. Sách lược được sử dụng trong ba ngày của Khóa Học nhắm hướng về
đời sống Ân Sủng; bởi đó cho nên, Trường Lãnh Đạo phải nhấn mạnh tính cách quan trọng
của ngày thứ ba của Khóa, Ba cuộc hội ngộ này phải được tăng cường trong giai đoạn Hậu
Cursillo.
“Phong Trào Cursillo không phải là một vật thể mà là một thể nhân. Phong Trào không
phải là một “cái gì”, nhưng là một thực tại sống động, một thực tại thuộc về con người bao
gồm những anh chị em, sau khi tham dự một Khóa Ba Ngày, đến với nhau và cùng chấp
nhận ý hướng và những nguyên tắc căn bản của PT Cursillo. Áp dụng phương pháp của
Phong Trào, họ hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau sống đời sống Kitô hữu một cách đích thực hơn.
Họ thiết lập liên hệ với Thiên Chúa, với chính họ, với tha nhân và với thế giới theo một
đường lối mới; họ ra sức lấy Phúc Âm làm dậy men môi trường của họ hầu giúp tha nhân
cũng biết đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa” (Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo # 88).
Điều quan trọng là phải cho biết rằng ba cuộc hội ngộ hay gặp gỡ này (Gặp chính mình,
Gặp Chúa và gặp tha nhân) được thuận tiện không những nhờ thông điệp của các bài
Rollos, nhưng đa phần còn nhờ tiếp xúc cá nhân và đối thoại, trao đổi trong các decurias
(nhóm nhỏ); chính tại các nhóm này mà các bạn tìm thấy cảm xúc và sự khẳng định của
những cuộc gặp gỡ ấy.
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 Washington, D.C., 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.
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Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 18 nay đã đạt con số tối đa 600 Cursillistas ghi
danh tham dự rồi. Những phiếu ghi danh tham dự Đại Hội nhận được sau ngày 29
– 5 – 2008 sẽ được xếp vào danh sách chờ đợi, nếu có ai bỏ cuộc vào giờ chót.
ĐỊA ĐIỂM GHI DANH THAY ĐỔI: Khi đến khuôn viên Đại Học chiều thứ Năm, 31-72008, lúc 2 giờ chiều, xin các anh chị vui lòng đến thẳng Caldwell Hall (chứ không phải
Edward J. Prysbyla University Center như đã thông báo trước đây) để làm thủ tục ghi
danh tham dự Đại Hội. Chương trình Đại Hội được gởi kèm theo Thư Tín này. Mời các bạn
vào trang nhà của Đại Học CUA để xem qua vị trí của Đại Học,
http://visitors.cua.edu/CUAmap.pdf.
Xin vui lòng thực hiện và gởi Palancas 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, hiện
được bán với giá ủng hộ 1$50 mỗi tập. Một tác phẩm mới bằng tiếng Tây Ban Nha của LM
David Knight tựa đề “Alcanzando de un Carisma”, # 622 (Five Steps to Reaching Jesus)
bây giờ hiện có với giá $7.95. Sách bằng tiếng TBN “Historia de un Carisma”, # 235, do
Foundation Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA) xuất bản, bán với giá $8 mỹ kim. Vì giá vật liệu
và sản xuất gia tăng , cho nên giá bán của sách tiếng TBN “Vertebración de Ideas” được
điều chỉnh lại là $6.50 mỹ kim kể từ 1-6-2008.
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 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
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu

NGUYỆN (PALANCAS)
- Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận
- Cầu cho các Trường Lãnh Đạo
- Cầu cho các Cursillistas khắp Hoa Kỳ
- Cầu cho các công tác Tông Đồ của PT Cursillo
- Cầu cho các Khóa Cursillo Cuối Tuần
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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
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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 Caldwell Hall của Đại Học Catholic University of America
(CUA)
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
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
June 2008 National Mailing
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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
• Thảo luận nhóm – 45 phút
• Nhóm báo cáo – 45 minutes
Hội Thảo dành cho quý Vị Linh Hướng

A. An Toàn Trọn Vẹn

B. Bảo Trợ Là Gì ?

Vai trò của Linh Hướng

5:00pm – 5:15pm Nghỉ giải lao
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
June 2008 National Mailing
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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
Hội Thảo
• Trình bày – 30 phút
• Thảo luận nhóm – 45 phút
• Nhóm báo cáo – 45 minutes
11:15am – 11:30am

Ba Cuộc Hội Ngộ

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?
Trường
• Trình bày – 30 phút
• Thảo luận nhóm – 45 phút
• Nhóm báo cáo – 45 minutes

B. Nghiên Cứu Môi

3:15pm – 3:30pm Nghỉ giải lao
3:30pm – 4:30pm Họp theo Miền
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
June 2008 National Mailing
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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.
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