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Tôi đã được yêu cầu nói về những gì là thiết yếu, những gì là quan trọng và những gì là bất ngờ trong Phong Trào 
Cursillo. Trong ý hướng này, tôi tin rằng chúng ta cần phải  phác họa rõ ràng những gì là thiết yếu đối với Phong 
Trào, bởi vì những gì là quan trọng và bất ngờ sẽ tự nhiên xuất phát từ những điều thiết yếu này, miễn là tất cả 
chúng ta đều sử dụng một chút lẽ phải thông thường thực tế. 
 
Về bất cứ một sự gì, điều nào là thiết yếu chính là bản chất của nó.  Đó là những gì vĩnh viễn và bất di bất dịch 
trong bản chất của nó. Đây là yếu tố mà chúng ta phải tìm kiếm để giải thích cái gì là thiết yếu ngay trong PT 
Cursillo.  
 
Có lẽ có nhiều điều trong Phong Trào Cursillo đã có thể được thay đổi mà không làm xáo trộn yếu tính của nó. Có 
lẽ chúng ta có thể hình dung về một người nào đó phác họa cho Khóa Cursillo  kéo dài chỉ hai ngày mà thôi, hoặc 
có thể kéo dài đến năm ngày. Khi làm như thế, người ta có thể không làm xáo trộn yếu tố chủ yếu của Khóa Học, 
nhưng chắc chắn người ta sẽ phá bỏ tính cách giản dị, sự hiệp nhất, và sự trong sáng của sứ điệp trong tiến trình 
thay đổi như vậy.  
 
Cursillo được thiết kế như một phương thức trực tiếp dùng để di chuyển người ta từ nơi đang ở đến một nơi mà họ 
cần phải tới.  Người ta có thể so sánh Cursillo như một con đường tốc hành mới rất đẹp và rộng thênh thang, có thể 
làm cho một con người bình thường có khả năng đạt tới vận mệnh của mình mà không bị quá nhiều khó khăn. Tất 
nhiên, chỉ có ai điên rồ mới mong đợi một con đường tốc hành đẹp đẽ như thế lúc nào cũng chạy gần nhà mình, chỉ 
thuận tiện cho riêng mình.  
  
Như các bạn biết, khi chúng ta nói về một Khóa Cursillo, chúng ta nói về một nhóm người đến với nhau trong ba 
ngày để chia sẻ tình bạn, tiếp xúc cá nhân, và vui vẻ với nhau. Chính tại nơi đây chúng ta phải làm nổi bật hẳn lên 
và phác họa rõ ràng mục đích của Phong Trào. Câu hỏi tự đặt ra là: Chính điều gì mà những người này ước muốn 
đạt được, và họ đề nghị làm thế nào để đạt được?  Khóa Cursillo đề nghị, và với ơn sủng của Chúa, đạt được cho 
cá nhân sự hiểu biết, niềm xác tín, một kinh nghiệm sống, và một sự chia sẻ cá nhân nồng nhiệt về tất cả những gì 
là căn bản để sống đời sống Kitô hữu đích thực, tiếng Tây Ban Nha gọi là “convivencia”.  
 
Như vậy, điều gì là căn bản đối với Kitô giáo?  Nói một cách chính xác, điều căn bản đối với Kitô giáo là kính mến 
Thiên Chúa, yêu thương đồng loại và thế giới. Nhưng toàn bộ giới răn này được thực hành trong một thực tại thậm 
chí cao cả hơn, đó là sự thật Thiên Chúa yêu thương chúng ta, tìm kiếm chúng ta, và đang chờ đợi chúng ta. Nếu 
chúng ta khởi đi từ những thực tại này thì chúng ta có được những gì thực sự là căn bản, cái cốt lõi chủ yếu.  
 
PT Cursillo giữ vững kho tàng vô giá này để dùng khi hữu sự, tương tự như số vàng dự trữ để bảo đảm cho việc 
phát hành tiền giấy trong Khóa 3 Ngày Cuối Tuần. Mọi người đều hiểu rõ rằng tiền giấy phải có số vàng dự trữ. Số 
vàng dự trữ của chúng ta là lòng xác tín sâu sắc rằng kính mến Chúa, yêu thương đồng loại và thế giới, quả thực 
chúng ta có thể thực hiện được, với lý do chính xác là Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  Đây là điều căn bản của 
việc sống Đạo Chúa (hay Kitô giáo). Mù tịt về điều cốt lõi này thì cũng giống như một người hiểu biết nhiều thứ 
nhưng lại không biết đọc biết viết.  



 
Mục đích của PT Cursillo là làm khơi dậy lòng khao khát Thiên Chúa nhờ có ý thức về những thực tại này. Ngay 
trong Giáo Hội chúng ta có nhiều thứ để thỏa mãn lòng khao khát ấy, nhưng có ít thứ tạo nên lòng khao khát ấy. 
Điều mà chúng tôi đề nghị là khuyến khích người ta trở nên Kitô hữu đích thực và sâu sắc mà không cần phải làm 
gì khác ngoài việc ý thức một cách nhiệt tình về sự thật cao quý này là Thiên Chúa yêu thương họ. Đây là điều 
quan trọng. 
 
Khi tôi yêu ai, tôi chắc chắn tình yêu ấy có trong tôi. Nhưng nếu có ai nói yêu tôi thì tôi phải lấy đức tin để mà tin 
điều ấy. Tôi phải tin lời người ấy nói. Đức tin vượt thắng mọi sự. Khi tôi yêu ai, tôi có thể chứng minh riêng cho 
tôi. Tôi có thể chỉ cho thấy cái này hoặc cái kia tôi đã làm để chứng minh tình yêu của tôi. Và sự hồi tưởng điều 
này cũng đủ cho thấy tình yêu của tôi có thật. Nhưng khi chúng ta được yêu, chúng ta phải tin rằng chúng ta được 
yêu. 
 
Chúng ta không có ý định đưa ai ra khỏi môi trường (thế giới) của họ, nhưng chỉ ước ao họ cứ ở đó và làm chứng 
nhân cho Chúa Kitô. Thí dụ, trong hầu hết các đô thị bất kỳ lớn nhỏ, chúng ta thường thấy có một sở thú gồm có 
cọp, sư tử, voi, v.v…, chúng đã được mang đến từ rừng rú, đó là môi trường sống thiên nhiên của chúng. Dần dần 
chúng thôi không còn là những con thú rừng nữa. Chúng ta không có ý định thiết lập một sở thú; chúng ta có ý 
định “rửa tội” sở thú có sẵn. Hãy để con người ở trạng thái tự nhiên của họ và sống bất kỳ ở đâu, nhưng sống như 
một Kitô hữu đích thực. Như các bạn biết, đôi khi chúng ta cư xử với các Kitô hữu giống như loại cá thu: chúng ta 
cắt hết đầu cá và nhét chúng vào bao. Khóa Cursillo là một nghệ thuật bắt con cá nguyên vẹn, cả đầu và đuôi, còn 
đủ vảy và vây cá. 
 
Khóa Cursillo là một phương thức bộc lộ ra những gì là Kitô hữu đích thực. 
 
Một người có khả năng suy nghĩ riêng cho mình, có thể xác tín và đi đến quyết định, diễn đạt rõ ràng những giá trị 
đạo đức, cách sống, và tinh thần của mình qua lời nói và gương sáng trong tình bạn. Khi một người có đặc tính 
như thế đến liên lạc với những người khác cũng có niềm xác tín và những quyết định như vậy, và họ cũng là 
những kẻ có riêng cho mình lối sống, tinh thần, và các giá trị đạo đức thích hợp, thì sự liên lạc như vậy, nhờ suy 
nghĩ chín chắn, gợi lên một ý thức mới mẽ có thể tái thẩm định và sắp xếp lại các giá trị của họ hầu những người 
này có thể cùng sống giống như vậy. Họ hội nhập vào cách sống này bằng cách tìm hiểu rõ ràng, trân quý, sống 
thử cuộc sống đó, nhờ cầu nguyện, suy gẫm và hành động giúp kiên trì. 
 
Trong nội bộ PT Cursillo, chúng ta biết rằng phải có một nhóm lãnh đạo, gồm cả linh mục và giáo dân, (hiện nay 
chưa có quá nhiều, mới vừa đủ thôi), họ dấn thân phục vụ những kẻ đến tham dự Khóa Cursillo. Những người này 
phải được phối hợp chặt chẽ, và các khóa sinh phải cởi mở đối với họ. Không thích hợp khi có trên 35 khóa sinh 
tham dự. Một số đông như vậy rất khó điều hành. 
 
Mọi người ngay trong Khóa Cursillo phải sống trọn vẹn kinh nghiệm ấy – mọi người, mọi việc – kinh nguyện, học 
tập và hành động, được chia sẻ trong các bữa ăn, trong những buổi thảo luận, trong nhà nguyện, lúc giải lao. Khi 
chia sẻ như vậy họ gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Chúa và gặp tha nhân. Về sau ba cuộc gặp gỡ này phải được đưa 
vào một vị thế thích hợp trong triển vọng hành động.  
 
Điều quan trọng hơn hết về chính Khóa Cursillo là nó phải là một khối thực tại vững chắc chứ không phải là một 
kết hợp những thứ không có thật và do tưởng tượng mà ra. Khóa Học phải tự nhiên, xác thực, và không được 
phóng đại. Khóa Cursillo phải là một cuộc hội ngộ thực sự giữa con người với nhau; phải trung thực với cuộc 
sống, trung thực với Phúc Âm, và mọi người phải cởi mở với nhau. Môi trường đó phải là một môi trường bộc 
trực, thân thiện, và vui tươi.  Sự giao tiếp cá nhân với nhau phải thành thật, có chiều sâu và thông cảm nhau. Và 
khi chúng ta nói về sự trung thành với Phúc Âm chúng ta có ý muốn nói rằng mọi người phải có một ý niệm trung 
thực và năng nổ về Chúa Kitô. Thiên Chúa và Chúa Kitô không phải là một ý niệm không thay đổi. Chúa ban cho 
ta ơn sủng giúp soi sáng ta giải quyết các vấn đề của riêng chúng ta. 
 
Trọng tâm phải tập trung vào con người. Chỉ có ở trong trạng thái quan hệ này chúng ta mới có thể thẩm định mọi 
ý thức hệ và phương pháp một cách thích đáng. Khi chúng ta chú ý quá nhiều vào những tư tưởng và phương pháp, 
và không còn chú trọng đến con người, rốt cuộc chúng ta luôn luôn rơi vào tình trạng hỗn độn. Khi chúng ta nhấn 
mạnh quá mức những khẩu hiệu và những nghi thức bằng lời nói, thì thay vì tăng cường tình anh em chân chính, 



rốt cuộc chúng ta thường trở thành nạn nhân, có nghĩa là những người chinh phục và những người bị chinh phục 
ngay trong cùng một nhóm. Chúng ta phải đối xử với những người có khả năng xác tín và quyết định, và là những 
kẻ có khả năng chọn lựa một cách tự do và với sáng kiến sâu sắc, đối với nhân cách mỗi người. Bất kỳ khi nào 
chúng ta quên tính cách quan trọng của con người, thay vì cổ võ tự do của người ấy, thì rốt cuộc chúng ta lại kiềm 
chế người ấy xa hơn nữa. Thay vì khuyến khích người ấy phát triển, rốt cuộc chúng ta có thể tạo rắc rối cho họ. 
 
Lòng ước muốn thâm sâu nhứt trong tâm hồn con người là tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Lòng ước muốn này, 
dĩ nhiên, tìm được sự viên mãn khi ta sống mà biết rằng mình yêu mến Chúa, thương yêu đồng loại và thế giới 
cùng được Chúa Yêu thương. Con người ta đi từ niềm tin đến tình yêu. Mọi người cố công chạy trốn những nỗi sợ 
hãi và những mặc cảm để chạy đến những khát vọng của mình. Lối sống của mỗi người là như thế. Chỗ nào mà 
con người đặt để giá trị và hướng những khát vọng của mình thì đó là nơi chúng ta phải gặp họ.   
 
Có kẻ nói rằng Khóa Cursillo có một số giai đoạn, và điều đó rất đúng. Thành phần lãnh đạo phải chủ yếu quan 
tâm đến tiến trình mà các khóa sinh đang trải qua, thay vì chú tâm vào những giai đoạn khác nhau của Khóa 
Cursillo nói chung. Chúng ta quen nói về tình trạng ân sủng. Đúng hơn là phải nói về tiến trình ân sủng được khởi 
sự trong mỗi người. Với từ ngữ sử dụng có thể không hoàn toàn thích hợp với Kitô giáo khi người ta nói rằng 
chúng ta đề nghị thúc đẩy một người ra khỏi vị trí hiện tại của họ bằng cách liên tục “oanh tạc” họ bằng những 
thực tại tích cực.  
 
Là Kitô hữu, chúng ta hoàn toàn ý thức rằng có hai giai đoạn trong đức tin chúng ta: sự hoán cải, tiếng Hy Lạp gọi 
là “kerygma”, và  sự hiểu biết, tiếng Hy Lạp gọi là “catechesis” (giáo lý). Công bố những điều gì là căn bản đối 
với Kitô giáo, đó là sự hoán cải, gợi lên một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và thúc đẩy việc sống như thế một cách 
có hiệu quả, đó là “kerygma”. “Catechesis” (Giáo lý)  là giải bày tất cả những gì ám chỉ trong những điều căn bản 
đối với Kitô giáo. Đức tin của sự hoán cải chứa đựng tất cả những gì là thiết yếu đối với đức tin. “Catechesis” 
(Giáo lý) không hoàn chỉnh đức tin nhưng chỉ giải thích mà thôi.  
 
Nhớ lại những lời của Phúc Âm trong giây lát, chúng ta thấy viên sỹ quan có một đức tin vẹn toàn. Chúa Kitô đã 
khen ngợi đức tin của ông và nhận xét rằng Chúa đã không tìm thấy một đức tin kiên cường như thế trong cả xứ 
Israel. Kẻ trộm lành trên thập giá cũng có một đức tin vững vàng như thế - “Lạy Ngài, xin nhớ đến tôi khi Ngài về 
vương quốc của Ngài” Cả hai người có đức tin, yếu tố căn bản của đức tin là mở lòng cho Chúa.  
 
Người thanh niên giàu có trong Phúc Âm, trái lại, có một sự hiểu biết sâu rộng về giáo lý (catechesis). Nhưng anh 
ta không có đức tin của sự hoán cải, nghĩa là đức tin từ bỏ chính mình. Anh ta đã hiểu rõ phải làm cách nào, biết 
nhiều cách trở nên Kitô hữu đích thực, và thậm chí còn chu toàn các giới răn nữa. Nhưng anh ta không có sự cởi 
mở này, đó là sẵn sàng hoàn toàn từ bỏ mình. 
 
PT Cursillo được hướng dẫn tiến tới giai đoạn đầu tiên , mang lại sự hoán cải, và điều này đã trở thành một mối 
gây nhiều hoang mang. Đôi lúc, khi nhấn mạnh quá đáng về thời lượng của các bài rollos, khi cố gắng giải thích 
mọi thứ trong ba ngày, chúng ta tạo ra hoang mang, bối rối. Chúng ta làm cho người ta có cảm tưởng đây là một 
hình thức dạy giáo lý.  Và không thể dạy giáo lý được bởi vì không có đủ thời giờ. Đúng ra, đây chỉ là một phương 
cách tạo nên tác động mạnh hầu dẫn đến việc hoán cải. Như thế, trong những bài rollos quá dài này – đôi khi 
không chịu đựng nổi – mà còn cố gắng giải thích toàn bộ hệ thống thần học các phép bí tích trong bài rollo về các 
Phép Bí Tích thì quả là một sự lạm dụng. Không ai chịu nổi đâu! 
 
Ngay từ lúc khởi đầu, Khóa Cursillo phải được định hướng về những điều tích cực trong con người và trong cộng 
đồng. Đôi khi, trong bài nguyện gẫm đầu tiên, thí dụ về khúc phim cuộc đời được sử dụng để thuyết phục con 
người tin rằng mình là xấu xa, thay vì thuyết phục con người tin rằng, trong thực tế,  chỉ là khốn khổ mà thôi. 
Cùng lúc ấy, chúng ta không nên nuôi dưỡng tính tự tin của con người, nhưng chúng ta nên kích thích họ đặt nghi 
vấn. Nếu chúng ta để họ trong trạng thái tự tin, họ dễ trở nên kiêu căng, trong khi đó nếu để con người trong trạng 
thái nghi vấn thì họ dễ tiếp tục tìm kiếm những giải pháp.  
 
Đôi khi chứng cớ biến thành nô lệ, sự tự tin làm cho tự mãn, và hy vọng giúp ta tỉnh thức và khích lệ ta. Mục tiêu 
của chúng ta là xây dựng những gì là căn bản của Kitô giáo và trên căn bản đó những gì là phàm tục, cụ thể là 
niềm hy vọng. 
 



Việc giải thích và hiểu biết chính xác về những gì là thiết yếu sẽ làm nổi bật đích thực những gì là quan trọng và 
những gì không chủ yếu. Điều phải được xem là quan trọng chính là điều giúp thực hành những gì là chủ yếu một 
cách thỏa đáng hơn hết – tức là bất kỳ hoàn cảnh nào đòi hỏi hầu cái gì thiết yếu đều có thể được hoàn tất. Những 
gì bất ngờ là những thứ có thể được thêm vào hoặc bớt đi một cách tự do mà không làm thiệt hại những gì là chủ 
yếu và quan trọng. 
 
Để có cái nhìn khái quát, chúng tôi bây giờ xin cống hiến một ít suy nghĩ về Tiền Cursillo, Khóa Ba Ngày và Hậu 
Cursillo. Điều quan tâm lớn nhứt của chúng ta là việc tuyển chọn khóa sinh. Chúng ta phải nhớ rằng việc tuyển 
chọn có căn bản Thánh Kinh. Những lần chúng ta thất bại luôn luôn có thể truy nguyên đến tình trạng yếu kém 
trong giai đoạn Tiền Cursillo. Trước khi một người tham dự Khóa Cursillo, chúng ta phải biết rõ lối sống và những 
thái độ của người ấy. Việc hiểu biết này trở nên dễ dàng hơn nếu khóa sinh đã từng tiếp xúc với Cộng Đồng 
Cursillo.   
 
 Chúng ta phải ghi nhớ điều này là mình phải sử dụng sự khôn ngoan và lẽ thường rất nhiều trong giai đoạn Tiền 
Cursillo. Chúng ta tìm những cá nhân có nhân cách. Để giải thích ý tưởng này rõ ràng hơn, chúng tôi thiết nghĩ 
cách tốt nhứt là so sánh một người có nhân cách vững vàng với một đầu máy xe lửa kéo nhiều toa xe. Khi một 
người như thế được đưa vào trong một bầu khí tôn giáo tương tự như đầu máy xe lửa không có toa xe, người ấy 
không còn là một đầu máy xe lửa nữa. Nếu chúng ta muốn đảm bảo một cá nhân với một nhân cách vững chải vẫn 
giữ được cường độ của nhân cách mình, người ấy phải kéo theo mình những kẻ người ấy có ảnh hưởng cũng đi 
tham dự Khóa Cursillo, cùng Khóa hay càng sớm càng tốt, hầu những kẻ này có thể tạo sự tin tưởng nơi người ấy 
trong vai trò của một người lãnh đạo. Nếu không thì kẻ làm đầu máy xe lửa cho thế giới có thể không làm đầu máy 
xe lửa cho Thiên Chúa. Điều quan trọng trong giai đoạn Tiền Cursillo là phải chú ý đến hành động của thần khí 
(Chúa Thánh Linh), hơn là chỉ lệ thuộc vào kinh nghiệm và lề thói hằng ngày mà thôi. 
 
Lịch sử chỉ là một sổ sách ghi chép những sai lầm. Chúng ta không được phép thỏa mãn với những thành quả 
trong quá khứ và cảm thấy rằng mọi sự đang diễn tiến tốt đẹp rồi. Lúc nào cũng có chỗ cần cải tiến. Khi nói về 
Tiền Cursillo, Khóa Cursillo 3 Ngày, và Hậu Cursillo, chúng ta phải nhớ câu ngạn ngữ xưa nói rằng khi đề cập đến 
những vấn nạn về sức khỏe, chỉ những gì hoàn hảo nhứt thì mới khả quan.  
 
Điều quan trọng hơn hết liên quan đến Khóa Cursillo là mọi sự phải trung thực với đời sống và đáng tin cậy.  Ở 
đây, không phải chỉ là vấn đề nói điều gì, mà là sống những điều đã nói.  Ở đây người ta không lý thuyết hóa, 
người ta chia sẻ chính mình, nổi lên trong hạt nhân của Kitô giáo, đó là kính mến Chúa, yêu thương đồng loại, và 
thân thiết với thế giới, tất cả đều được diễn tả trong lý tưởng, trong sự cam kết và trong tinh thần bác ái của cả 
thành phần lãnh đạo lẫn những kẻ sẽ được họ hướng dẫn. Có nghĩa là sống trong và sống nhờ đức tin, hy vọng và 
tình yêu.  
 
Về giai đoạn Tiền Cursillo, điều chúng ta phải hoàn thành trong cuộc đời hằng ngày là sống trọn những gì mà các 
khóa sinh đã sống và đã trải qua trong Khóa Cursillo. Có rất nhiều phương tiện để đạt được mục tiêu này, nhưng 
không có một phương tiện nào có thể làm lu mờ giá trị của chính đời sống. Một Hội Nhóm Nhỏ khả quan và một 
Hội Ultreya thành công không thể được đánh giá bằng số người tham dự hay bằng tinh thần nổi lên ở đó, bởi vì rất 
dễ đạt được những thứ ấy.  Đúng hơn, phẩm chất của Hội Nhóm và Ultreya nên được đánh giá bằng mức độ mà 
những cá nhân này sống trọn cuộc sống của họ, và bằng tinh thần mà mọi thứ này tiên liệu được.  Việc tham gia 
Hội Nhóm Nhỏ không được phép đưa ra qua việc chỉ định hay áp đặt, mà phải được tự do lựa chọn. Đối với Hội 
Ultreya, hãy để cá nhân và nhóm của họ xuất hiện trong sự tiếp đãi và quan tâm của tất cả những người khác và 
nhóm khác tham dự Ultreya. 
 
Trường Lãnh Đạo không được thiết lập để sản xuất các vị làm việc tông đồ chuyên nghiệp, mà là những người 
sống cuộc sống họ cần phải sống và có thể phục vụ trong vai trò nhân chứng sống đối với những người khác.  
 
Những Văn Phòng Điều Hành các cấp không bao giờ được phép trở thành những tháp canh để ra lệnh, nhưng phải 
là những người khiêm cung dấn thân hy sinh phục vụ kẻ khác, để ý đến những khó khăn của họ và tìm giải pháp 
với họ. 
 
Với những tư tưởng tôi tạm phác họa ở trên liên quan đến những gì thiết yếu, thật cũng dễ dàng khi sử dụng một tí 
lẽ phải thông thường để nhìn thấy liên hệ của điều thiết yếu đối với mọi bộ phận của PT Cursillo – như Tiền 



Cursillo, Khóa 3 Ngày, Hậu Cursillo, các Hội Nhóm Nhỏ, Hội Ultreyas, Trường Lãnh Đạo và các Văn Phòng Điều 
Hành, và liên hệ với các phong trào khác. Điều quan trọng là mỗi người phải ý thức về tiềm năng tràn đầy của 
mình. Điều tối quan trọng là việc Chúa Kitô sống lại phải được thể hiện trong mỗi người, nhưng chúng ta không 
làm cho rắc rối cuộc phục sinh này mà làm cho dễ dàng. Con đường ngắn nhứt và chắc chắn nhứt để đạt điều này 
là đi theo những quy tắc đã được thiết lập, và luôn luôn ghi nhớ rằng những quy tắc chỉ là phương tiện mà thôi. 
 
Yếu tố quan trọng hơn hết, dĩ nhiên, là tinh thần thấm nhập mọi sự trong Phong Trào, và tinh thần này phải được 
tràn đầy với tất cả những tư tưởng cao siêu hợp thời và hữu hiệu nhứt ngày nay. Chúng ta phải thường xuyên ghi 
nhớ rằng điều gì quan trọng hơn hết chính là Chúa Kitô đến sống trong mỗi người, và chúng ta không có tất cả mọi 
đáp số, nhưng chính Chúa Kitô là đáp số. 
 
Do đó, như Đức Thánh Cha đã nói, chúng ta sẽ nhận thức rằng chính nghĩa của con người không bị mất, những tư 
tưởng cao siêu sẽ không bao giờ bị dập tắt, sự hiệp nhất của thế giới sẽ đạt được, nhân phẩm con người sẽ được 
công nhận, sự bất công trong xã hội sẽ bị loại trừ, sẽ không còn tính ích kỷ hay sự ngu dốt làm cản trở sự thiết lập 
một trật tự nhân bản thực sự bởi vì, như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói, Chúa Kitô đã phục sinh trong mọi 
người. 
 
CHƯƠNG TRÌNH CHO ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ 19  
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ 19 sẽ được tổ chức tại California State University, San Bernardino (CSUSB), 
California,  từ ngày thứ Năm 30-7 đến Chúa nhật, 2-8-2009. Sinh hoạt trong Đại Hội còn có thêm việc tham dự 
Ultreya Thế Giới, được chuyên chở từ Đại Học CSUSB đến Hội Ultreya Thê Giới do OMCC tổ chức tại Anaheim 
Convention Center Arena, Anaheim, California. 
 
Lệ phí ghi danh tham dự Đại Hội là $360 mỹ kim, nếu bạn ghi danh trước ngày 31-5-2009. Chúng tôi khuyến 
khích các bạn sắp xếp thời giờ và công việc ngay bây giờ để có thể tham dự bằng cách gởi ngay phiếu ghi danh 
đính kèm Thư Tín này cho Trung Tâm Cursillo Trung Ương. Các bạn có thể ghi danh trên Trang Nhà của Phong 
Trào  www.natl-cursillo.org, hoặc www.cursillovietinusa.com . Đại Học có khả năng thu nhận 750 người, và 
phòng ngủ được dành cho những ai ghi tên trước. Lệ phí tham dự bao gồm 3 đêm ngủ tại Đại Học, bữa ăn tối thứ 
Năm, 3 bữa ăn ngày thứ Sáu và thứ Bảy, và bữa ăn sáng Chúa nhật. Chúng tôi sẽ đón từ Phi Trường Ontario 
International Airport mà thôi và đưa đến Đại Học CSUSB ngày thứ Năm, 30-7-2009 và trở lại Phi Trường ngày 
Chúa nhật, 2-8-2009. Chúng tôi không đón rước từ các phi trường khác. 
 
CHƯƠNG TRÌNH CHO ĐẠI ULTREYA THẾ GIỚI KỲ IV OMCC 
PT Cursillo Hoàn Vũ (OMCC) kêu gọi các Cursillistas khắp nơi trên thế giới tề tựu tại Anaheim Convention 
Center Arena, Anaheim, California, thứ Bảy, ngày 1-8-2009, từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối, để tham dự Đại Hội 
Ultreya Thế Giới kỳ IV. Đây là cơ hội của các Cursillistas từ khắp nơi trên thế giới làm chứng tá cho nhau về lòng 
cam kết dấn thân trong Chúa Giêsu Kitô và chia sẻ niềm vui trong TìnhYêu và Tình Bạn của Chúa. 
 
Chúng tôi rất hân hoan được chọn làm nơi tổ chức vì nhiều loại khách sạn, quán ăn và các cửa tiệm ở gần Anaheim 
Convention Center, đi bộ rất tiện lợi. Đây là một khu vực du lịch và giải trí tuyệt vời cho các bạn thưởng thức 
trước và sau Hội Ultreya. Địa điểm tổ chức Ultreya tọa lạc đối diện Khu Giải Trí Disneyland và Công Viên 
California Adventure Park. Sau đây là điạ chỉ trang nhà trên Internet để các bạn vào xem trước để xem nhiều 
khách sạn tọa lạc trong khu vực: www.anaheimconventioncenter.com .  
 
Việc ủng hộ $25 mỹ kim sẽ đưa bạn vào trong khu vực Anaheim Arena, có sức thu nhận 8 ngàn người. Chúng tôi e 
rằng số vé vào cửa sẽ tiêu thụ nhanh chóng, cho nên yêu cầu các bạn nhanh nhẹn liên lạc với chúng  tôi để ủng hộ 
vé vào cửa bây giờ! Trong tinh thần Đặc Sủng Cursillo, xin khuyến khích thành phần lãnh đạo cố gắng kêu gọi các 
Cursillistas tham dự hầu chúng ta có thể trải qua kinh nghiệm niềm vui của một đại hội đa chủng tộc và đa văn 
hóa, thực thụ Công Giáo. 
 
Sau đây là cách thức đặt mua vé vào cửa: 
Ở các quốc gia khác: 
Tổ chức OMCC sẽ phụ trách bán vé cho các Cursillistas ở các nước ngoài Hoa Kỳ. 
Xin liên lạc: Juan Ruiz ở ĐT 562-309-5821 hay jxruiz@roadrunner.com hoặc 
                    Gail Terrana ở ĐT 716-297-7905 hay GAT257@GMAIL.COM 

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


Xin trả tiền đầy đủ khi mua vé.  
 
Tại Hoa Kỳ: 
Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ đảm trách bán vé vào cửa: 
Xin ghi tên vào Phiếu Ghi Danh tham dự Ultreya Thế Giới và đính kèm ngân phiếu hay chi tiết về thẻ tín dụng 
(VISA hay MASTERCARD mà thôi), gởi về Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc. Nếu bạn muốn ghi tên trên Internet, 
xin vào địa chỉ www.natl-cursillo.org . 
Xin trả đầy đủ khi mua vé. 
 
Chúng tôi nao nức mong đợi Hội Ultreya Thế Giới trong tâm tình cầu nguyện với Palanca! 
 
TÀI LIỆU CURSILLO 
Sách mới nhứt vừa xuất bản: 

1. “Los Orígenes Mallorquines de los Cursillos de Cristiandad en EE.UU” tiếng Tây Ban Nha, # 236, của 
Bernardo Vadell, Khóa Trưởng Khóa Cursillo đầu tiên tại Hoa Kỳ, giá $8 mỹ kim. 

2. “Historia de un Carisma”, tiếng Tây Ban Nha, # 235, do “Foundation Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA) 
xuất bản, giá $8 mỹ kim. 

3. “El Libro del Patrino”, tái bản có hoàn chỉnh , # 641, giá $1.50 mỹ kim. 
4. “Tìm Hiểu PT Cursillo”, tiếng Việt, tái bản có cập nhật, # 801, giá $1.50 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 só quà tặng với giá hạ đặc biệt và những món quà với giá rẽ. Việc 
hỗ trợ tài chánh của quý bạn giúp công tác truyền giáo của PT Cursillo thành công.  

 
QUÀ TẶNG HIỆN KIM 
PT Cursillo tại Hoa Kỳ hân hoan đón nhận với lòng biết ơn mọi đóng góp tài chánh để giúp thăng tiến sứ vụ truyền 
giáo của PT. Những đóng góp này có thể được trừ vào thuế lợi tức hàng năm. 

 
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN (PALANCAS) 
Thứ Hai  - Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận 
Thứ Ba  - Cầu cho các Trường Lãnh Đạo 
Thứ Tư  - Cầu cho các Cursillistas khắp Hoa Kỳ 
Thứ Năm - Cầu cho các công tác Tông Đồ của PT Cursillo 
Thứ Sáu - Cầu cho các Khóa Cursillo Cuối Tuần 
Thứ Bảy - Cầu cho Ban Điều Hành OMCC 

 
Xin mọi người vui lòng tiếp tục cầu nguyện cho nhau, cho Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ 19 
 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   
 
 

http://www.natl-cursillo.org/
http://www.natl-cursillo.org/
http://www.nationalcursillogiftshop.com/


ĐẠI HỘI ULTREYA THẾ GIỚI OMCC KỲ IV  
Anaheim Convention Center Arena, Anaheim, CA 

Thứ Bảy, 1 -8, 2009, 12:00 PM to 9:00 PM, Pacific Time 
 

Cursillistas Tại Hoa Kỳ Đặt Mua Vé Tham Dự   
 

Xin vui lòng ủng hộ $25.00 mỹ kim 
 

 
(XIN VIẾT CHỮ IN RÕ RÀNG – CÁM ƠN – XIN GHI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT) 

 
Tên Họ: ______________________________________ Tên Gọi:       
 
Địa Chỉ:              
 
Thành Phố: ___________________________________  Tiểu Bang: ____________ Số Bưu Chính:   
 
Điện Thoại Nhà: ___________________________ Sở Làm: __________________________ Fax:   
 
Địa Chỉ E-mail :             
 
Đại Hội Ultreya Thế Giới sẽ được tổ chức tại Anaheim Convention Center Arena ở Anaheim, CA, thứ Bảy, ngày 1 
tháng 8 năm 2009, 12:00 giờ trưa đến 9:00 giờ tối.  Địa điểm tổ chức có thể thu nhận 8,000 người.  Bạn phải có vé 
vào khu vực Anaheim Convention Center.  Giờ mở cửa là 12 trưa.  Giá vé ủng hộ để tham dự Đại Hội Ultreya Thế 
Giới kỳ IV là $25.00 mỹ kim.  Xin vui lòng trả đủ lúc đặt mua vé.  Nếu làm mất vé phải mua lại vé khác.  Không 
hoàn lại tiền – Không có ngoại lệ!  Vé vào cửa không bao gồm các bữa ăn, tuy nhiên, thức ăn có thể mua tại 
các hàng quán ở địa điểm tổ chức.  
 
Số vé đặt mua:     với giá $25.00 mỹ kim mỗi vé Tổng Cộng: $    mỹ kim 
 
Xin ghi ngân phiếu trả cho:  National Cursillo® Center 
 
Trả bằng Thẻ Tín Dụng :   Xin khoanh tròn:    MasterCard    hay    Visa                                                              
(Không dùng Discover hay American Express) 
 
Số trên Thẻ Tín Dụng:        Ngày hết hạn:     
 
Tên ghi trên Thẻ Tín Dụng:            
 

Xin vui lòng gởi phiếu này và ngân phiếu đến: 
 

National Cursillo® Center 
P.O. Box 210226 - Dallas, TX 75211-0226 

ĐT: 214.339.6321, Fax: 214.339.6322, e-mail: nationalcursillo.center@verizon.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nationalcursillo.center@verizon.net


PHIẾU GHI DANH THAM DỰ ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ 19  
California State University, San Bernardino, CA 

Thứ Năm,  30-7 – Chúa nhật, 2-8-2009 
 

Chi phí tham dự Đại Hội: $360.00 
Bao gồm chi phí chuyên chở và tham dự Đại Hội UltreyaThế Giới Kỳ IV 

 
( Xin ghi tên riêng cho từng tham dự viên !) 

(XIN ĐÁNH MÁY HOẶC VIẾT CHỮ IN RÕ RÀNG – ĐA TẠ  – XIN GHI ĐẦY ĐỦ VÀO CHỖ TRỐNG) 
 
Tên Họ: ______________________________________ Tên Gọi:       
 
Địa Chỉ :              
 
Thành Phố: ___________________________________  Tiểu Bang: ____________ Số Bưu Chính:   
 
Điện Thoại Nhà: ___________________________ Sở làm: __________________________ Fax:    
 
Địa Chỉ E-mail : ___________________________________________ Ngôn ngữ sử dụng :    
 
(Tổng) Giáo Phận:         Miền :       
 
Giới tính (Xin khoanh tròn): Nam Nữ Xin khoanh tròn : Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, hay Tu Sỹ    
 
Nếu bạn muốn ở cùng phòng với một người nào (phối ngẫu, bạn, bà con)  thì xin đính kèm Phiếu Ghi Danh của 
người ấy chung với Phiếu của bạn.  Chúng tôi không bảo đảm sắp xếp được nếu hai Phiếu Ghi Danh không gởi 
chung với nhau. 
 
Muốn chọn người ở chung phòng? (Xin khoanh tròn):    Có       Không   *  Nếu có xin ghi tên :    
 
Di chuyển khó khăn, cần xe lăn :           
Bạn có muốn tham gia Ca Đoàn tại Đại Hội không? (Xin khoanh tròn):    Có         Không 
 
Ghi ngân phiếu trả cho: National Cursillo® Center 
 
Trả bằng Thẻ Tín Dụng:  Xin khoanh tròn:    MasterCard    hay    Visa                                                                 
(Không dùng Discover hay American Express) 
 
Số ghi trên Thẻ Tín Dụng:        Ngày hết hạn:    
 
Tên ghi trên Thẻ Tín Dụng:            

Xin vui lòng gởi Phiếu Ghi Danh này đến: 
National Cursillo® Center 

P.O. Box 210226 - Dallas, TX 75211-0226 
Đ.T.: 214.339.6321, Fax: 214.339.6322, e-mail: nationalcursillo.center@verizon.net 

 
Trả đầy đủ $360.00 mỹ kim cho một người và Phiếu Ghi Danh này phải được nhận trước ngày 31-5, 2009 

Lệ Phí ghi danh tham dự Đại Hội nhận được sau ngày 1 đến 26 tháng  6, 2009 sẽ là $410.00 
Không bảo đảm còn chỗ sau ngày 26 tháng 6 năm 2009! 

 
Xin ghi nhớ $40 mỹ kim sẽ bị khấu trừ cho mọi hủy bỏ không thể tham dự Đại Hôi trước ngày 31-5-2009. 
Không hoàn tiền lại sau ngày 31-5-2009! Không có ngoại lệ!  Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc vẫn phải chịu 
trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho Đại Học theo đúng hợp đồng cho dù có sự hủy bỏ. 
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