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Mến thăm các anh chị Cursillistas:
Nhân danh Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia, tôi chân thành gởi đến quý anh chị những lời cầu chúc tốt đẹp
nhứt về sức khỏe, tâm hồn tràn đầy hồng ân của Chúa trong mọi công việc, trong Tuần Thánh và Mùa Phục
Sinh năm nay.
Trong khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình về với Cha chúng ta trên trời, tôi xin đề nghị thỉnh thoảng chúng ta
nên dành vài phút tự vấn lƣơng tâm chính mình, “Chúa gọi tôi làm gì?” Trong sách “Reflexiones” ( Những Suy
Tƣ), ông Eduardo Bonnín, vị sáng lập PT Cursillo đã trả lời cho câu hỏi ấy một cách tích cực và có hiệu quả khi
ông Bonnín thốt lên “No se puede ser más cristinano. Pero sí mejor cristiano.” (Bạn không thể khá hơn ngƣời
Kitô hữu. Nhƣng có thể là ngƣời Kitô hữu khá hơn.” Ngoài ra, Ông Bonnín còn xác nhận thêm, “Ser cristiano
no es un proyecto que se realize, sino una realización que se proyecta.” (Là Kitô hữu không phải là một dự án
phải thực hiện, nhƣng là một sự thực hiện loan tỏa ra).
Trong tín lý của Đạo Công Giáo, chúng ta tin rằng một ngƣời trở nên Kitô hữu qua Bí Tích Rửa Tội, và đây là
tột điểm chúng ta có thể đạt đƣợc. Thật vậy, đây là tình trạng hoàn hảo nhứt mà một ngƣời có thể sống. Trong
suốt Khóa Cursillo Cuối Tuần chúng ta ý thức về niềm vui và món quà quý giá đó là Bí Tích Rửa Tội khi hiểu
đƣợc rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, là anh chị em của Chúa Kitô, và là đền thờ sống động của Chúa
Thánh Thần. Đây là tình trạng tuyệt vời nhứt mà chúng ta có thể có đƣợc. Bí Tích Rửa Tội xóa sạch tội tổ tông,
nhƣng không xóa những yếu đuối, những đam mê, những lỗi lầm, sự ngu muội và nhiều sai sót khác trong
chúng ta là những ngƣời phàm tục đƣợc Chúa tạo dựng nên. Cho nên, thƣa quý anh chị, khi chết cho những lỗi
lầm này, qua ơn Sủng của Chúa, chúng ta có thể khởi sự cải thiện và thăng tiến nhƣ những Kitô hữu đích thực.
PT Cursillo cung ứng cho chúng ta một phƣơng pháp khả thi có khả năng giúp chúng ta trở thành những Kitô
hữu khá hơn nhƣ Ông Eduardo Bonnín hay nói đến. Phƣơng pháp này là kiềng ba chân nội tâm của chúng ta:
Sùng Đạo (Tâm), Học Đạo (Trí) và Hành Đạo (Chí). Đây là một phƣơng pháp có thể giúp chúng ta sống những
căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, nghĩa là một sự thực hiện tự nhiên loan tỏa và đem lại nhiều kết quả -qua ơn Chúa – và đƣợc chia sẻ trong Hội Nhóm Thân Hữu, và trong những lần Cộng Đồng Cursillo tụ họp mà
chúng ta quen thuộc với cái tên Ultreya.
Qua Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, chúng ta trở thành bạn thân thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa.
Tình bạn thân thƣơng này ý thức rằng tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta đó là lòng “Sùng Đạo” của chúng
ta. Khi ra sức khám phá Thiên Chúa Cha trên trời yêu thƣơng chúng ta dƣờng nào và làm thế nào chúng ta có
thể đáp lại tình yêu cao cả ấy, đó là “Học Đạo”. Việc chia sẻ cảm nghiệm này với anh chị em của chúng ta là
những ngƣời nhƣ chúng ta, là hình ảnh Thiên Chúa của tình yêu và là chính tình yêu, đó là “Hành Đạo‟ vậy.
Nhƣ thế việc làm của chúng ta trở thành một sự ao ƣớc và một nhu cầu yêu thƣơng tự nhiên trong khi chia sẻ.
Đôi khi chúng ta có thể tự hỏi, “Tại sao nhiều Cursillistas đã trải qua kinh nghiệm Khóa Cursillo rồi mà không
tiếp tục sống tinh thần Cursillo trong Ngày Thứ Tƣ của họ?” Có nhiều lý do, nhƣng lý do rõ rệt nhứt là họ đã
không hiểu một cách đúng đắn lý do tại sao có các Khóa Cursillos. Kinh nghiệm Khóa Cursillo Cuối Tuần
không phải dành cho nhóm trợ tá hay vì nhiều lý do tạp nhạp khác nhau mà một số lãnh đạo Cursillo cảm thấy

chắc chắn có thật nhƣ thế. Chúng ta phải hiểu rằng lý do chúng ta có Khóa Cursillo là cho ngƣời “Cursillista”
sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực trong những môi trƣờng Thiên Chúa dành cho họ, nghĩa
là trong gia đình, nơi làm việc, chỗ giải trí, v.v.., nhờ một phƣơng tiện tuyệt vời nhứt đó là tình bạn thân thiết
đối với mỗi ngƣời chúng ta gặp. Chúng ta cũng phải hiểu rằng là thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo chúng
ta không thể cho đi những gì chúng ta không có (nhƣ Hội Nhóm) qua việc chúng ta chia sẻ Rollo “An Toàn
Trọn Vẹn” mà chính chúng ta không sống hay không cho đi những gì đã đƣợc chia sẻ trong Khóa Cursillo Cuối
Tuần.
Một cản trở không cho chúng ta nhìn rõ con ngƣời thật của chính mình đó là sự sợ hãi. Tuy nhiên, tình yêu vƣợt
qua đƣợc sự sợ hãi. Sợ hãi không ích lợi gì mà chỉ có tình yêu mới có giá trị. Chúng ta cần yêu mến chính
chúng ta và có thể thực hiện đƣợc việc này trƣớc hết bằng cách tha thứ chúng ta về những lỗi lầm và yếu đuối
của mình, và luôn luôn cố gắng khắc phục chúng. Đầu tiên và trƣớc hết, chúng ta hoàn thành đƣợc sự tha thứ
chính mình nhờ Bí Tích Hòa Giải và nhờ việc chuẩn bị rƣớc Chúa Giêsu Kitô vào ngự trong tâm hồn chúng ta
qua Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta cũng nhận đƣợc sự giúp đỡ nhờ những lời cầu bàu của Mẹ Maria Rất Thánh
của chúng ta, của các Thiên Thần và các Thánh trong Thành Thánh của Thiên Chúa. Việc yêu thƣơng chính
mình thực hiện đƣợc trọn vẹn khi chúng ta ý thức rằng Thiên Chúa yêu thƣơng chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô
và Thánh Linh của Ngƣời. “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính
Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của Lễ Đền Tội cho chúng ta” (1 Gioan 4:10).
Chính nhờ phƣơng pháp Hội Nhóm Thân Hữu và Hội Ultreya của PT Cursillo giúp chúng ta sống những điều
căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Và nhờ ơn Chúa chúng ta có thể trở thành khí cụ của Chúa Cha qua
Chúa Giêsu Kitô trong các môi trƣờng Thiên Chúa đặt để chúng ta. Chúng ta phải hiểu rằng mục đích của PT
Cursillo không phải chỉ nhằm tổ chức Khóa Cursillo Cuối Tuần, nhƣng để tuyển chọn những cá nhân năng động
có nhân cách và lòng khiêm cung để họ gia tăng Đạo Chúa (Kitô Giáo) trong các môi trƣờng, nhờ đó hăng hái
xây dựng Vƣơng Quốc Thiên Chúa.
Yêu thƣơng là việc duy nhứt một Kitô hữu có thể làm, và chính nhờ ba lần gặp gỡ thân thƣơng với Thiên Chúa,
với chính mình, và với các anh chị em chúng ta mà việc thực thi tình yêu thƣơng đƣợc loan tỏa trong đời sống
chúng ta. Chính nhờ vậy mà Giáo Hội đƣợc khai trí và các linh hồn đƣợc cứu rỗi. Nhƣ Ông Bonnín nhắc nhở
chúng ta trong sách „Reflexiones‟(Những Suy Tƣ”: “Amar es le único y todo lo que puede hacer un cristiano. Y
es la condición previa para que pueda ser cristiano todo cuanto hace. El amor es, a la vez, la condición, el
comienzo, el medio, la constante cristiana y la meta.” (Yêu thƣơng là việc duy nhứt và quan trọng nhứt mà
ngƣời Kitô hữu có thể làm. Và đây là điều kiện tiên quyết để trở nên Kitô hữu đích thực trong mọi việc làm.
Cùng lúc, tình yêu là điều kiện, là khởi điểm, là phƣơng tiện, là Kitô hữu bất biến và là mục tiêu.) Và nhớ lại
những điều Thánh Phaolô đã nói “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn
cả là đức mến” (1 Cor. 13:13).
Vì thế, chúng ta hãy phấn chấn lên và tự áp dụng kỹ luật cho mình trƣớc tiên trong kiềng ba chân nội tâm của
chúng ta: Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo, đƣợc chia sẻ trong ơn sủng với Hội Nhóm Thân Hữa và với Cộng
Đồng Cursillo và với Hội Ultreya của chúng ta nữa. Nhờ các phƣơng tiện này, chúng ta sẽ cảm nghiệm ơn Chúa
để cho ta khả năng sống trung thành với Đặc Sủng Giúp Hình Thành PT Cursillo, đƣa về Thành Giê-ru-sa-lem
mới các anh chị em mình trong các môi trƣờng do Chúa đặt để, bằng cách kết bạn, làm bạn và đƣa bạn đến cùng
Chúa Kitô.
Chúa Kitô cần yêu và đƣợc yêu. Hãy ngợi khen Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh
Thần.
De Colores!
Victor Lugo
Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc
SỰ HIỆP THÔNG CỦA CÁC THÁNH

Trong một lớp Giáo Lý dành cho trẻ em, linh mục chánh xứ quyết định đƣa các giáo dân tí hon của ngài đi xem
một vòng nhà thờ. Trƣớc hết, ngài đƣa các em lên cung thánh, rồi các em hầu nhƣ đã xem xong bên trong nhà
thờ. Các em kết thúc chuyến tham quan nhà thờ ngay khu chính giữa phía trƣớc bàn
thờ. Trong khi các em chiêm ngƣỡng vẻ đẹp của bàn thờ, vị linh mục chỉ cho các em
xem những cửa số màu sắc lộng lẫy trang trí nhà thờ. Ngài kể cho các em nghe làm
sao mỗi cửa sổ phản chiếu hình ảnh của một vài vị thánh của Giáo Hội Công Giáo
chúng ta. Chỉ vào một cửa sổ đủ màu, vị linh mục lợi dụng cơ hội để đặt câu hỏi cho
các em. Ngài hỏi nhƣ thế này, “Trong các con, đứa nào có thể cho biết công việc
quan trọng nhứt của các Thánh trong nhà thờ của chúng ta ở đây?” Một học sinh tí
hon giơ tay trả lời, “Thƣa Cha, các thánh phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô.” Rõ
ràng, những lời mộc mạc ấy đã nói về một chân lý cao cả khi em đó đang ngắm nhìn
những tia sáng của mặt trời xuyên qua những cửa sổ màu sắc lộng lẩy ấy để làm sáng
rực hình ảnh của Fr. Miguel Gonzalez
các thánh mà những gƣơng mặt của các
ngài chiếu sáng khắp bên
trong nhà thờ.
Chắc chắn rằng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Linh và với lòng ngay thật cao độ mà em bé ấy đã trả lời cho vị
linh mục một cách thích đáng nhƣ thế khi em chiêm ngƣỡng các cửa sổ đó. Các Thánh trong Giáo Hội Công
Giáo chúng ta trong suốt cuộc đời hành hƣơng tại trần gian này đã biết làm thế nào chiếu tỏa ánh sáng Chúa
Kitô với niềm hoan lạc. Nhờ những năm tháng phục vụ và nhiều lần rộng lƣợng đáp lại tiếng gọi của Chúa
Giêsu Kitô, các thánh đã nuôi dƣỡng và củng cố niềm tin của những kẻ đƣơng thời bằng những gƣơng lành và
chứng từ đức tin của mình. Cũng niềm hy vọng và đức tin ấy mà các thánh đã cống hiến cho rất nhiều ngƣời
khác trong quá khứ vần còn tiếp tục phát triển giữa chúng ta nhờ những lời cầu bàu thƣờng xuyên của các thánh
cho chúng ta.
Các thánh đã sống đời sống gƣơng mẫu! Cho nên, sau khi họ lìa khỏi đời này, Giáo Hội công nhận các ngài là
thành phần của Các Thánh Thông Công trên thiên đàng. Kết hiệp với tất cả những ngƣời đã lìa bỏ cõi đời này
chu toàn Thánh Ý Chúa, các thánh thông phần vào sự hiệp thông vinh hiển này trong Thành Giê-ru-sa-lem vinh
hiển muôn đời.
Các Thánh Thông Công là Giáo Hội Khải Hoàn đang chờ đón chúng ta trên thiên đàng. Chúng ta là thành phần
của một Giáo Hội Lữ Hành, sống trung thành ơn gọi dấn thân của mình và nôn nao chờ đợi ngày vinh quang ấy
khi ngƣời Anh của chúng ta là Chúa Giêsu hƣớng dẫn chúng ta đến nơi cƣ ngụ vĩnh hằng đã đƣợc dọn sẵn cho
chúng ta. Để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ tuyệt vời này, chúng ta phải khôn ngoan trang bị tinh thần chúng ta với
những khí cụ thích hợp mà chúng ta đã kiếm đƣợc trong Khóa Cursillo Cuối Tuần. Phƣơng pháp sử dụng không
có gì mới lạ hay bí ẩn. Các thánh với đời sống của mình đã để lại cho chúng ta gƣơng sáng mà chúng ta đã lãnh
nhận trong các công tác Cursillo của chúng ta. Những việc làm này chuẩn bị cho Ngày Thứ Năm của chúng ta
hầu giúp chúng ta bƣớc qua Ngƣỡng Cửa Hy Vọng mà ĐGH Gioan Phaolô II đã nhắc nhở chúng ta rất nhiều
lần rồi.
Thật đáng khích lệ khi nhận ra rằng với Phiếu Cam Kết Phục Vụ hay Sứ Vụ Lệnh, cuộc sống tâm linh của
chúng ta có thể tiếp tục thăng tiến mỗi ngày trong khi chúng ta xem xét lƣơng tâm để phản ánh cho thấy chúng
ta đã đặt Thiên Chúa làm trung tâm điểm trong đời sống chúng ta nhƣ thế nào qua việc Sùng Đạo, Học Đạo và
Hành Đạo. Liên kết với Hội Nhóm và Ultreya thƣờng xuyên của chúng ta, đời sống tâm linh của chúng ta sẽ
giúp chúng ta khám phá và cảm nghiệm trƣớc những gì đang chờ đợi chúng ta trên thiên đàng. Sự kết hiệp
thông thƣờng này giửa anh chị em chúng ta giúp chúng ta cảm nghiệm một cách tự tin sự phù trợ mà các Thánh
Thông Công cống hiến cho chúng ta qua những lời cầu bàu liên tục cho mỗi ngƣời chúng ta. Các Thánh Thông
Công đƣợc ví nhƣ những tấm gƣơng phản ánh chúng ta trong các câu chuyện hoán cải và làm tông đồ hào hứng
của các ngài. Các Thánh Thông Công nuôi dƣỡng niềm hy vọng của chúng ta và khuyến khích chúng ta ý thức
về các ơn thông thƣờng (thƣờng sủng) mà nhờ lời cầu nguyện có thể giúp chúng ta kiên trì trong đời sống Ân
Sủng.

Các Thánh Thông Công thúc giục tôi khám phá Chúa Kitô sống trong tôi, “bởi tất cả các tín hữu họp thành một
thân thể duy nhứt, cái tốt của người này được thông truyền cho người khác ...” (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo
# 947). Qua các hoạt động tông đồ của chúng ta, chúng ta đƣợc khuyến khích thông truyền chứng từ sống động
của chúng ta về Chúa Kitô đang thật sự sống trong chúng ta. Ƣớc gì chúng ta trở thành những “cánh cửa sổ màu
sắc lộng lẩy” nơi mà các ân sủng thấm nhuần linh hồn chúng ta và phát ra Bảy Ơn Chúa Thánh Thần sẽ củng cố
chúng ta hầu chúng ta có thể hội nhập Chúa Kitô trong các môi trƣờng hằng ngày của chúng ta.
Tôi nguyện xin làm sao chúng ta cùng nhau trân quý những phƣơng tiện mà PT Cursillo cống hiến cho chúng ta
để giống nhƣ các Thánh trong các cửa sổ màu sắc lộng lẫy của nhà thờ (tức Giáo Hội) sẽ làm cho Chúa Kitô tỏa
Ánh Sáng của Ngƣời đến tha nhân, giúp họ khám phá ra rằng với Chúa cuộc sống của chúng ta sẽ là một cuộc
sống “đầy ơn sủng” nhƣ lời chào nhau De Colores trong PT Cursillo chúng ta.
HỘI NHÓM THÂN HỮU (THƢỜNG XUYÊN, BÌNH THƢỜNG, TỰ NHIÊN, V.V.)
“Tôi không thể diễn tả bằng lời những gì tôi cảm nghiệm ...). Chắc chắn đó là những lời phát biểu quen thuộc
chúng ta đã từng nghe trong Lễ Nghi Bế Mạc Khóa Cursillo.
Là một phần thiết yếu của PT Cursillo chúng ta, cho nên khi đề cập đến Hội Nhóm luôn luôn có nhiều vấn đề để
nói. Điều tuyệt vời là chúng ta có rất nhiều tài liệu khá đúng đắn về mọi phƣơng diện của Hội Nhóm, tuy nhiên,
tôi xin tự giới hạn để chỉ nhấn mạnh tính cách quan trọng của Hội Nhóm và nêu lên những gì có thể đƣợc hoàn
thành khi có một Hội Nhóm đích thực.
Trong sách của ông có tựa đề “Manifesto” (Bản Tuyên Ngôn), Ông Eduardo Bonnín chia sẻ chứng từ sau đây
của một tân Cursillista với vị giám mục của mình trong nghi lễ Bế Mạc Khóa Học nhƣ sau: “Đức Cha chắc
không biết cũng như không hiểu những gì con đang cảm nghiệm ngay bây giờ sau khi con đã gặp gỡ Chúa Kitô.
Đức Cha thì lúc nào cũng có Chúa, còn con thì trước đây không có. Vì thế, chắc chắn là con không thể kể lại
hết những gì đang xảy đến cho con. Con phải kể thế nào đây? Cũng giống như một người mù được nhìn thấy
lần đầu tiên một đêm tối sáng láng đầy sao, nhìn nụ cười của đứa con mình và nhìn gương mặt của mẹ nó.” Đó
là ơn sủng “bùng nổ” trong ngày cuối cùng của Khóa Cursillo Cuối Tuần, khi cuộc đời của mọi ngƣời biến
thành ca hát ngợi khen và ca hát ngợi khen đi vào cuộc sống của mọi ngƣời.
Phiếu Cam Kết Phục Vụ (Sứ Vụ Lệnh) - Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo:
Chính ơn sủng này cho con mắt ta nhìn thấy trở lại và giúp ta trông thấy Chúa Giêsu và đi theo Ngƣời (Marcô
10:42) cũng là ơn sủng mà chúng ta cần có để bảo toàn nhờ phƣơng thức kiên trì mà chúng ta đã biết hầu có thể
giữ ơn này tồn tại mãi mãi trong đời sống chúng ta. Đây là tính cách quan trọng thiết yếu của Phiếu Cam Kết
Phục Vụ. Không có ý nghĩa chân thực nào khác của Phiếu Cam Kết PhụcVụ, và việc chúng ta cảm nghiệm
chính mình, mặc dù bất tài và khiếm khuyết trong mọi việc thiêng liêng nhƣng là những phần tử hoạt động của
Giáo Hội cùng với một liều lƣợng Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo cụ thể và rõ rệt có thể làm cho chúng ta trở
thành gƣơng sáng hiển nhiên và thƣờng xuyên của cuộc đời của Chúa trong nhân loại ngày nay, trong sự nối kết
cần thiết và kiên quyết với những thành phần còn lại (Structure of Ideas – tr. 94).
Chúng ta nhờ Học Đạo mà luôn luôn ý thức về đời sống trong ơn sủng của chúng ta, một tiến trình liên tục tìm
hiểu về Chúa Kitô. Đời sống trong ơn sủng phải tăng trƣởng nhờ Sùng Đạo, và phải đƣợc thông truyền cho tha
nhân nhờ Hành Đạo, đó là đem Đạo vào đời, lồng cuộc sống Kitô hữu đích thực của chúng ta vào trong các cơ
cấu, đó là sống chứng nhân, trong một Hội Nhóm chân thực, là một phần thiết yếu của PT Cursillo chúng ta.
Mục đích của Hội Nhóm không phải là làm một việc gì, nhƣng là làm sao trở thành những bạn hữu và Kitô hữu
tốt hơn. “Trong bất cứ nhóm Kitô hữu nào, mối liên hệ phải được thành hình trên căn bản giữa người với người,
chứ không phải dựa trên một nhiệm vụ chung với nhau” (Những Tƣ Tƣởng Nền Tảng - FI # 487).
Nhiều lúc, sứ điệp đƣợc bảy tỏ cho các Cursillistas trong Khóa Ba Ngày Cuối Tuần là “làm” một việc tông đồ
và bày tỏ sự cam kết dấn thân trong một nhóm hay một tổ chức. Phiếu Cam Kết Phục Vụ cũng có thể bị hiểu
lầm nhƣ thế. Trên thực tế nội dung của Khóa Học phải đƣợc thực hiện, điều chỉnh và thích nghi với thời gian và
hoàn cảnh cụ thể đặc biệt của cuộc sống tôi, tạo thành một bộ phận không thể thiếu của cuộc sống Kitô hữu của

tôi, do đó giúp tôi sống đời sống trong ơn sủng dễ dàng hơn. Phần footnotes (ghi chú) # 21 trong ấn bản mới
nhứt của sách “Structures of Ideas” (Những Tƣ Tƣởng Cấu Trúc PT Cursillo) chỉ dẫn nhƣ sau: “Chúng ta hãy
nhớ rằng „Phiếu Cam Kết Phục Vụ‟ đề cập đến 3 khía cạnh, nhưng rất đáng tiếc lại quen thói nhấn mạnh nhiều
về Sùng Đạo hơn hẵn Học Đạo và Hành Đạo. Phiếu cũng có thói quen được sử dụng không phải để người
Cursillista cụ thể hóa ảo tưởng của mình, nhưng là để Cursillista bày tỏ những cam kết dấn thân hoạt động
nhiều hơn hay gia nhập các đoàn thể. Những cam kết như thế này không bao giờ được đề ra trong ba ngày của
Khóa Cursillo cũng như trong thời gian sau Khóa Học. Điều này có ý muốn nói rằng, trong đám đông đại đa số
người ta, chính Cursillista, đặc biệt là người tín hữu giáo dân, chỉ khám phá vị thế của mình đơn thuần là gia
đình, sở làm, bạn hữu, và những sở thích trước đây của mình mà thôi.”
Tình Bạn – Yếu Tố Căn Bản của Hội Nhóm
Trong Thƣ Tín VPTƢ trƣớc đây (Tháng 2/2009) chúng tôi đã chia sẻ một bài viết súc tích về Tình Bạn. Tình
Bạn là nền tảng của Hội Nhóm. “ Hội Nhóm cổ võ cách sống đời sống Kitô Hữu trong tình thân với mọi
người....... PT Cursillo rất chú tâm đến việc tạo lập hay kết hợp những Nhóm Thân Hữu qua những buổi hội
như thế này, để duy trì mãi mãi tinh thần các Khóa Cursillo Cuối Tuần, hầu làm cho tinh thần này được ghi
nhớ mãi như một kinh nghiệm sống thường trực, sống cùng nhau những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích
thực” (FI # 472).
Sách „Những Tƣ Tƣởng Nền Tảng‟ của PT Cursillo xác quyết rằng, “Trong tình bạn mọi thứ đều có thể được
chia sẻ cho nhau: bao gồm cả những gì là chính chúng ta, những gì của chúng ta, và những gì chúng ta làm”
(FI # 488). LM Hermógenes Castaño ở nƣớc Venezuela trong bài Rollo „Núcleos de Comunidad‟ (Hạt Nhân
của Cộng Đồng) trích từ sách có tựa đề „54 đề tài về PT Cursillo hay Hội Học Kitô Giáo‟ – do LM Cesáreo Gil
biên tập, đã phát biểu rằng “tình bạn đòi buộc một sự dâng cúng tự nguyện, vui vẻ và âu yếm và một sự nhận
lãnh tất cả những gì ngƣời ta làm, những gì ngƣời ta có, và những gì thuộc bản tính con ngƣời họ. Bƣớc thứ
nhứt trong Tình Bạn là cho ngƣời khác những việc mình làm, chỉ khi nào hoạt động ấy lúc nào cũng mô tả đúng
nhân cách của mình. Bƣớc thứ hai là cho ngƣời khác những gì mình có: tài sản bên ngoài cho sở thích cá nhân
thích hợp và tài sản không thể thiếu cho chính con ngƣời chúng ta. Bƣớc thứ ba là bƣớc thật sự cấu thành một
tình bạn chân thực, đó là tự hiến mình, con ngƣời thật của chính mình, cho ngƣời khác, (Chúa Kitô gọi họ (các
môn đệ) là bạn hữu bởi vì đối với họ, trong số nhiều kẻ đƣơng thời với Ngƣời, chỉ có họ Ngƣời mới tin cậy mà
tiết lộ hết những bí mật của cuộc đời Ngƣời), “... vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho
anh em biết ” (Gioan 15:15).
“Sống Là Chia Sẻ Những Gì Được Sống”
“Mọi sự được sống như một Kitô Hữu đích thực thì cần phải được sống chung với nhau. Hội Nhóm chỉ là một
phương tiện để mỗi người sống và tìm cách sống Đạo Chúa (Kitô Giáo) chung với nhau” (Structure of Ideas –
trang 110). “... Đời sống là một cuộc sống chung với nhau; nếu không thế thì không thể gọi là đời sống” (FI #
470). Khi sống đời sống ơn sủng một cách có ý thức, đƣợc chia sẻ và tăng trƣởng, thì “Nhóm có tính cách vừa
thân mật vừa cởi mở, vừa cá nhân vừa thuộc về Hội Thánh, vừa tiếp nhận, vừa truyền đạt đời sống Kitô Hữu”
(FI # 488). Bằng cách sống và chia sẻ những gì là căn bản để trở nên Kitô Hữu đích thực, họ phục hƣng và kiện
toàn đời sống Kitô Hữu của mỗi thành viên trong Nhóm, do đó kiện toàn tiến trình hoán cải liên lỉ của mình
hoặc giúp tái lập sự hoán cải. Bởi thế, “Hội Nhóm cổ võ cách sống đời sống Kitô Hữu trong tình thân với mọi
người... PT Cursillo rất chú tâm đến việc tạo lập hay kết hợp những Nhóm Thân Hữu qua những buổi hội như
thế này, để duy trì mãi mãi tinh thần các Khóa Cursillo Cuối Tuần, hầu làm cho tinh thần này được ghi nhớ mãi
như một kinh nghiệm sống thường trực, sống cùng nhau những điều căn bản để trở nên Kitô Hữu đích thực” (FI
# 472).
Hội Nhóm thúc giục chúng ta làm cho Đạo Chúa sâu sắc thêm và sống Đạo một cách thành thật và có ý thức, và
phản ảnh những lý do tại sao chúng ta từ bỏ mình. Sau đó, việc Sống Đạo nhƣ thế phải trở thành một sự chia sẻ
cuộc sống tâm linh của mỗi thành viên trong Nhóm mà họ xác tín mình là một phần của “Nhiệm Thể” (Chúa
Kitô). Đây là một hành động có trách nhiệm của tín điều các Thánh Thông Công. Khi sống và chia sẻ nhƣ thế,
một lần nữa Nhóm truyền đạt, không những đời sống Kitô Hữu mà thôi, nhƣng cả mọi giá trị Kitô Giáo nữa
đƣợc nảy sinh do cuộc sống này.

Những Nhóm nhƣ vậy, bằng cách truyền đạt đời sống Kitô Hữu của mình, bắt nguồn từ hạt nhân mới Kitô Giáo
và hạt nhân này cũng sẽ tạo ra những hạt nhân khác. Thật vậy, PT Cursillo hiện tại của chúng ta đã đƣợc ĐGH
Phaolô VI công bố nhƣ sau: “ Nhờ được thanh luyện bằng kinh nghiệm và nhờ uy tín do thành quả đạt được, PT
Cursillo ngày nay, với tư cách như một công dân quốc tế, đã có thể tự do luân lưu qua các nẻo đường trong
cộng đồng thế giới”, và bắt nguồn từ hạt nhân thuộc loại này: “ Một nhóm người nòng cốt chia sẻ với nhau cùng
một ý hướng, khi chuyển sang hành động đã tạo thành một phong trào. Dần dần phong trào này cố gắng tự sắp
xếp (phương pháp), tự định hướng (mục đích) và tự xác định (bản chất); nhờ thế đưa tới sự đóng góp có tính
cách duy nhất và nguyên thủy nhằm giải quyết những vấn đề đó” (FI # 14).
Tôi, Jorge Barceló, còn nhớ khi chia sẻ với Ông Eduardo Bonnín về đề tài này, ông Bonnín thƣờng nói “Này
Jorge, chính Hội Nhóm đầu tiên ấy – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – là chứng từ hiệp thông tuyệt
hảo nhứt của chúng ta.” Và nhƣ vậy, khi nhìn Hội Nhóm theo cách đó, Chúa Kitô cũng có một Hội Nhóm Nhỏ
của Ngƣời – đó là Gia-cô-bê, Phêrô và Gioan; Phúc Âm kể lại cho chúng ta nhiều lần khi Ngƣời gọi các môn đệ
riêng rẻ. Một lần nữa, LM Hermógenes Castaño viết nhƣ sau: “Hạt nhân đầu tiên (sau khi Chúa Phục Sinh),
các Tông Đồ tiếp tục phát triển những nhóm hiệp thông khác và cùng lúc những nhóm này lại phát triển những
nhóm mới. Cộng đồng giáo hội được sinh ra từ các nhóm này. „Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng
tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó
là Lời sự sống. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em
cùng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha, và với Chúa Giêsu Kitô, Con
của Người‟ ”(1 Gioan 1:1-3).
Việc Chia Sẻ của Nhóm
Tiêu chuẩn của Nhóm đƣợc hƣớng dẫn bởi “lúc gần gũi Chúa Kitô nhứt”. Bất kỳ lúc nào ta xa lánh đƣợc quỷ
Satan, đó là lúc gần gũi Chúa Kitô….Chúng ta chia sẻ tình yêu Chúa và tình yêu thƣơng đồng loại. Chúng ta
chia sẻ tình yêu Chúa bằng cách chia sẻ các việc Sùng Đạo và bất kỳ hành vi bình thƣờng nào khác của cuộc
sống chúng ta – bởi vì bất kỳ điều gì chúng ta làm trong khi sống đời sống ân sủng thì gia tăng ơn sủng chúng ta.
Tình yêu thƣơng đồng loại hình thành bằng cách đƣa kẻ khác đến gần Chúa Kitô. Nhƣng bằng cách nào? Thật
tội nghiệp khi bạn nghe về Hành Đạo với một danh sách dài toàn là ngƣời ta “làm này làm nọ”. Những kẻ khác
không chia sẻ gì cả, bởi vì có lẽ họ không có cơ hội “làm việc nọ việc kia” (hoặc ở nhà, với con cái hay các
cháu nội ngoại ngoài công viên, v.v…), hoặc làm “những việc Kitô Hữu” (nhƣ tham dự buổi họp của một nhóm
trong giáo xứ, giúp đọc sách Thánh, v.v…); đối với họ, đó cũng giống nhƣ không có hành động gì trong tuần lễ
đặc biệt ấy. Có lẽ họ đã quên rằng hành động của họ phải “LÀ gì” trƣớc khi ra tay “LÀM gì”. Việc này phải
khởi sự từ “chính chúng ta” – chúng ta cần phải trở nên Tin Mừng, hầu theo cách đó mọi hành động của chúng
ta mới có khả năng “truyền giáo”, đây là cách “Hành Đạo” của chúng ta. Nếu chúng ta không thể làm cho Chúa
Kitô đƣợc nhìn thấy đang sống trong chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thuyết phục đƣợc ai. Sự thật là
trong hành động, chúng ta chia sẻ những gì mình làm, nhƣng trong ý nghĩa “Chúng ta hãy làm ra con người
theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta...” (Sáng Thế 1:26). Nói cách khác, làm cách nào chúng ta đã đóng
góp để những kẻ sống chung quanh trong cuộc đời chúng ta sẽ là hình ảnh Chúa và giống Chúa? Những gì
chúng ta có, đó là cách làm thế nào vậy! Việc tự hiến mình, phục vụ, yêu thƣơng nhau …. nhƣ Thánh
Augustinô đã nói “Hãy yêu thương và làm những gì bạn thích.” Dấu chỉ tình yêu đồng loại tuyệt hảo nhứt là tìm
kiếm đời sống ân sủng và ơn cứu rỗi của họ. Câu hỏi mà Thiên Chúa thƣờng hỏi chúng ta là “A-ben, em ngươi
đâu rồi?” (Sáng Thế 4:9). Nhờ tình yêu chúng ta hãy ra đi tìm kiếm, không phải đi tìm cách thức dễ nhứt hay
khó nhứt, nhƣng là cách hợp lý và hiệu quả nhứt, trong các môi trƣờng hằng ngày của chúng ta.
Để kết thúc, tôi xin sử dụng một đoạn trong sách “Những Tƣ Tƣởng Nền Tảng” của PT Cursillo của chúng ta,
trích từ quyển sách “Hội Nhóm: Lý Thuyết của việc Thực Hành” của LM Juan Capo, nhƣ sau: “ Hội Nhóm
không phải là một việc dư thừa, nhưng chính là một hình thức của đời sống; Hội Nhóm không phải là nhận
thêm một trách nhiệm, nhưng là một trợ giúp để được kiên trì; đây không chỉ là một phương pháp, nhưng là một
cách thực thi rõ ràng tín điều các Thánh Thông Công. Thật khó có thể tìm ra những lý do để không tham dự Hội
Nhóm, đặc biệt là nếu chúng ta hiểu vai trò quan trọng nhất của Hội Nhóm là tạo ra một chiều kích tâm linh

cho mọi việc trong đời sống con người – mà đây cũng chính là ưu tiên một và là nguồn vui lớn nhất của bất cứ
ai” (FI # 485).
De Colores!
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ THỨ 19
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 19 sẽ đƣợc tổ chức tại Đại Học California State Unversity, San Bernardino
(CSUSB), từ ngày 30-7 đến 2-8-2009. Đại Hội sẽ khởi sự ngày thứ Năm, 30-7-2009, lúc 7 giờ chiều, với bài
thuyết trình chính “Tiến Trình Hoán Cải của Thánh Phaolô” do ông Alejandro Garcia-Rivera trình bày, một nhà
thần học giáo dân Công Giáo Roma, và sau đó là nghi thức long trọng Chầu Thánh Thể và Phép Lành.
Mọi Cursillistas tham dự Đại Hội sẽ đƣợc chuyên chở đi và về từ Đại Học CSUSB đến Hội Ultreya Hoàn Vũ tổ
chức tại Anaheim Convention Center Arena, Anaheim, CA.
Buổi Liên Hoan trong Đại Hội sẽ đƣợc diễn ra tối thứ Sáu, ngày 31-7-2009 và sẽ gồm có cộng đồng Cursillo
thuộc PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ với nhiều văn hóa khác nhau trình diễn gồm ca, vũ, nhạc, kịch. Những
cộng đồng sắc tộc muốn trình diễn nên tiếp xúc với trƣởng ban văn nghệ Len Robrigado, gọi ĐT # 909-8154801 hay e-mail robrigado@msn.com, trƣớc ngày 31-5-2009. Thời gian dành cho buổi Liên Hoan có hạn,
nhƣng chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp để tất cả những ai ghi tên sớm đều sẽ đƣợc trình diễn.
Lệ phí ghi danh là $360 mỹ kim, nếu ghi danh trƣớc ngày 31-5-2009. Chúng tôi hết sức khuyến khích các bạn
thu xếp công việv và thời gian để tham dự Đại Hội này bằng cách gởi ngay Phiếu Ghi Danh về Trung Tâm
Cursillo Toàn Quốc, và có thể ghi danh trên Internet tại địa chỉ www.cursillovietinusa.com . Đại Học chỉ có sức
chứa 750 ngƣời mà thôi. Phòng ngủ thuận tiện sẽ đƣợc ƣu tiên sắp xếp cho những Cursillistas ghi danh trƣớc.
Lệ phí bao gồm 3 đêm nghỉ ngơi, bữa ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn ngày thứ Sáu và thứ Bảy, và điểm tâm sáng
Chúa nhật, và vé tham dự Hội Ultreya Hoàn Vũ (kể cả phiếu mua bữa ăn trƣa và tối tại Ultreya). Ban Tổ Chức
sẽ cung cấp phƣơng tiện chuyên chở từ Phi Trƣờng Ontario International Airport (ONT) đến Đại Học CSUSB
ngày thứ Năm, 30-7-2009 và trở lại Phi Trƣờng ONT sáng Chúa nhật, 2-8-2009.
Xin vui lòng thực hiện và gởi Palancas đến cho Enrique Avelar tại địa chỉ: 18635 Chapae Lane, Apple Valley,
CA 92307 để cầu nguyện cho Đại Hội. Số FAX là # 909-989-7507 hoặc e-mail cho ngƣời phụ trách
ehrn4880@hotmail.com .
Lưu ý đặc biệt: Các Cursillistas VN từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đến tham dự Đại
Hội Cursillo Toàn Quốc và/hoặc Hội Ultreya Hoàn Vũ 2009 đƣợc ƣu ái mời tham dự Ngày Họp Mặt Thân Hữu
các Cursillistas VN khắp thế giới rất đặc biệt và hy hữu này tại Trung Tâm Công Giáo VN Giáo Phận Orange,
vùng Little Saigon, Nam California, cách Anaheim độ 20 phút đi xe và cách Đại Học CSUSB độ 45 phút đi xe.
Buổi Họp Mặt này sẽ diễn ra trong ngày Chúa nhật ngay sau khi Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kết thúc, ngày 28-2009, từ 1 giờ trƣa đến 6 giờ chiều, do Cộng Đồng Cursillo VN tại GP Orange bảo trợ, với sự tiếp tay tích cực
của CĐ Cursillo VN trong vùng lân cận nhƣ Los Angeles, Riverside/ San Bernardino và San Diego. Phần ẩm
thực và văn nghệ sẽ do các CĐ Cursillo địa phƣơng yểm trợ và phụ trách. Rất vui sƣớng và hoan nghênh đón
nhận những đóng góp văn nghệ của các anh chị từ xa đến tham dự nữa. Những anh chị Cursillistas ở các nơi về
tham dự cần phƣơng tiện chuyên chở hay chỗ cƣ trú sau Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ và Hội Ultreya
Hoàn Vũ, xin vui lòng liên lạc Anh Nguyễn Văn Liêm, Chủ Tịch VPĐH/GP Orange, CA tại địa chỉ e-mail sau
đây: liemvannguyen@yahoo.com, Anh Nguyễn Văn Long, ĐHV/Trƣờng Lãnh Đạo tại địa chỉ e-mail
columbannguyen@yahoo.com , Chị Lynn Liên B. Nguyễn, ĐHV/ Miền 11 ở địa chỉ này:
lynn.nguyen@klpropertyholdings.com, hay Lê Tinh Thông letinhthong@yahoo.com và ĐT 214-274-2981.
Ngoài ra, các CĐ Cursillo địa phƣơng sẵn sàng tổ chức hoặc sắp xếp một số chuyến đi tham quan danh lam
thắng cảnh ngắn hạn từ 1 đến 5 ngày, kể từ thứ Hai, ngày 3-8-2009. Xin vui lòng ghi danh để chúng tôi biết
trƣớc số ngƣời tham dự hầu có thể thiết lập chƣơng trình đƣợc. Xin cho biết tên, địa chỉ, ĐT, tham dự chuyến đi
chơi 1, 2,3,4 hay 5 ngày trƣớc 30-4-2009. Chúng tôi sẽ căn cứ vào số ngƣời tham dự với số ngày có thể đi chơi
để sắp xếp các chuyến du ngoạn với ƣớc tính chi phí mỗi ngƣời để các bạn lựa chọn. Các bạn sẽ nhận đƣợc tin
tức trƣớc ngày 15-5-2009.

Xin lƣu ý Đại Hội Thánh Mẫu hằng năm do Dòng Đồng Công tổ chức sẽ diễn ra từ chiều thứ Năm, ngày 6-82009, đến sáng Chúa nhật, ngày 9-8-2009, tại Carthage, TB Missouri. Nếu anh chị nào dự tính tham dự Đại
Hội Thánh Mẫu sẽ chỉ có thể tham dự cuộc đi chơi ngắn hạn sau Ngày Họp Mặt Cursillistas VN, Chúa nhật 2-82009, nếu muốn.
HỘI ULTREYA HOÀN VŨ KỲ IV
VPĐH Tổ Chức Cursillo Hoàn Vũ (OMCC) thân ái mời các anh chị Cursillistas, giáo sỹ, tu sỹ và giáo dân khắp
thế giới đến Hoa Kỳ, TB California, tham dự Hội Ultreya Hoàn Vũ kỳ IV, ngày thứ Bảy, 1-8-2009, từ 12 giờ
trƣa đến 9 giờ tối, tại Anaheim Convention Center Arena, Thành phố Anaheim, CA.
Lệ phí tham dự Ultreya Hoàn Vũ là $25 mỹ kim mỗi ngƣời (chi phí đậu xe tự túc) và xin vui lòng ghi danh
trƣớc vì địa điểm tổ chức chỉ có sức chứa 8 ngàn ngƣời mà thôi. Có thể ghi danh trên phiếu đính kèm Thƣ Tín
này và gởi đi. Hoặc vào www.cursillovietinusa.com để ghi danh và có thể trả lệ phí bằng thẻ tín dụng (VISA
hay MASTERCARD mà thôi).
Vé vào cửa dành cho các Cursillistas có địa chỉ ở Hoa Kỳ sẽ đƣợc gởi đi trong tháng 6/2009. Các vé dành cho
những Cursillistas ở ngoài Hoa Kỳ sẽ đƣợc giữ lại tại quầy vé “WILL CALL” ở Anaheim Convention Center và
sẽ phát ra vào ngày tổ chức Ultreya.
Chúng ta nóng lòng mong đợi ngày Hội Ultreya Hoàn Vũ trong kinh nguyện. Chân thành cám ơn sự cọng tác
quý báu của các bạn và hiệp ý cầu nguyện cho Hội Ultreya Hoàn Vũ của chúng ta.
TÀI LIỆU CURSILLO
“Historia de un Carisma”, Tây Ban Nha #235, do nhà xuất bản Foundation Eduardo Bonnín Aguiló
(FEBA), giá $8.00 mỹ kim;
“Los Orígenes Mallorquines de los Cursillos de Cristiandad en EE.UU.”, TBN #236, của Bernardo
Vadell, Khóa Trƣởng Khóa Cursillo đầu tiên tại Hoa Kỳ, giá $8.00 mỹ kim;
“Vertebracion De Ideas”, TBN #233, mới nhận đƣợc từ Foundation Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA),
giá $8.00 mỹ kim;
“Cẩm Nang Người Bảo Trợ” (Sponsor‟s Booklet) #800, đã đƣợc duyệt lại và cập nhật, giá $1.50 mỹ
kim;
Vì giá sinh hoạt và vật liệu tăng cho nên các tài liệu sau đây có giá mới kể từ 1 tháng 4 năm 2009:
o “Our Fourth Day”, English #629 và “Ngày Thứ Tƣ” #806, giá $4.00 mk
o “Fundamentals of Christianity”, English #111, $10.00
o “Echard Vuestras Redes” Spanish #203 của Fr. Juan Capo, $5.00
GIÚP ĐỨC TIN CÔNG GIÁO PHONG PHÚ HƠN
PT Cursillo tiếp tục hỗ trợ Cơ Sở Truyền Thông Lighthouse Catholic Media, một chi nhánh của Truyền Thông St. Joseph
Communications, phổ biến các CD‟s có nhiều bài nói chuyện rất hay do các diễn giả lừng danh nhƣ 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.natlcursillo.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 lƣu 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 có thể đƣợc trừ vào thuế lợi tức hàng năm.

TRUNG TÂM CURSILLO® TOÀN QUỐC
Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ đóng cửa ngày thứ Năm và thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 9 & 10 tháng 4, 2009,
và sẽ mở cửa trở lại ngày thứ Hai, 13-4-2009, lúc 9 giờ sáng, giờ Texas. VP cũng sẽ đóng cửa ngày Lễ
Memorial Day, thứ Hai, ngày 25-5-2009 và VP mở cửa lại thứ Ba, 26-5-2009. Xin ghi nhớ để tránh liên lạc vào
những ngày Trung Tâm đóng cửa.
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN (PALANCAS)
Thứ Hai
- Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận
Thứ Ba
- Cầu cho các Trƣờng Lãnh Đạo
Thứ Tƣ
- 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 ngƣời 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 cầu chúc quý Vị Linh Hƣớng và quý anh chị Cursillistas Mùa Phục Sinh thánh thiện,
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành PT Cursillo Toàn Quốc
Ceferino Aguillón – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Anh
Jorge Barceló – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Thông Tinh Lê – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Việt

Xin xem Phiếu Ghi Danh và Chương Trình Đại Hội bên dưới đây:

PHIẾU GHI DANH THAM DỰ ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ 19
California State University, San Bernardino, CA
Thứ Năm, 30-7 đến Chúa nhật, 2-8-2009
Lệ phí tham dự Đại Hội: $360.00 mỹ kim
bao gồm chi phí chuyên chở và tham dự Đại Hội Ultreya Thế 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 Bƣu 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 ngƣời nào (phối ngẫu, bạn, bà con) thì xin đính kèm Phiếu Ghi Danh của ngƣời ấy
chung với Phiếu của bạn. Chúng tôi không bảo đảm sắp xếp đƣợc nếu hai Phiếu Ghi Danh không gởi chung với nhau.
Muốn chọn ngƣời 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
(Không dùng Discover hay American Express)
Số ghi trên Thẻ Tín Dụng:

hay

Visa

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 ngƣời và Phiếu Ghi Danh này phải đƣợc nhận trƣớc ngày 31-5, 2009
Lệ Phí ghi danh tham dự Đại Hội nhận đƣợc 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.

Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc 19
California State University, San Bernardino (CSUSB)

Từ thứ Năm, ngày 30 tháng 7 đến Chúa nhật, 2 tháng 8 năm 2009

CHƯƠNG TRÌNH
Thứ Năm, 30 -7- 2009
2:00pm – 6:30pm
Tất cả tham dự viên ghi danh tại tòa nhà Santos Manuel Student Union (SMSU)
5:00pm – 7:00pm
Ăn tối – tại CSUSB Cafeteria
7:30pm – 8:00pm
Khai mạc Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc kỳ 19
Tất cả tham dự viên tập họp tại SMSU Phòng 106
Chúc lành khai mạc: Vị Linh Hƣớng Giám Mục Toàn Quốc
Lời nguyện: Vị Linh Mục Linh Hƣớng Toàn Quốc
Lời Chào Mừng: Chủ Tịch VPĐH/GP/ PT Cursillo tại GP San Bernardino
8:00pm – 8:45pm
Bài Thuyết Trình Chính – “Biến Cố Hoán Cải của Thánh Phaolô”
Tất cả tham dự viên tập họp tại SMSU Phòng 106
8:45pm – 9:00pm

Nghĩ giải lao

9:00pm – 10:00pm
Đặt Mình Thánh Chúa – LM Linh Hƣớng PT Cursillo TQ
Kính Thờ Phép Thánh Thể
Chầu Phép Lành
Bí Tích Hòa Giải
Tất cả tham dự viên tập họp tại SMSU Phòng 106
Thứ Sáu, 31-7-2009
6:30am – 8:00am
Ăn sáng – Mọi tham dự viên tại CSUSB Cafeteria
8:00am – 8:15am

Nghĩ giải lao

8:15am – 9:00am
Kinh sáng & Nguyện gẫm – LM Linh Hƣớng TQ
Tất cả tập họp tại SMSU Phòng 106
9:00am – 9:15am

Nghĩ giải lao

9:15am – 11:15am
Bài thuyết trình chính:
“Sùng Đạo”
Phần Hội Thảo
Thuyết trình – 30 phút (trình bày theo nhóm ngôn ngữ khác nhau)
Nhóm thảo luận – 45 phút
Nhóm báo cáo – 45 phút

11:15 – 11:30am
Chuẩn bị Thánh Lễ Misa – Xin nhớ giữ chay
11:30am – 12:30pm
Thánh Lễ Misa– Giám Mục Linh Hƣớng
Tất cả tham dự viên tập họp tại SMSU Phòng 106
12:30pm – 2:30pm
Ăn trƣa – Các nhóm chia phiên ăn trƣa theo màu sắc ghi trên bảng tên -- tại CSUSB Cafeteria
2:30pm – 3:00pm

Nghĩ giải lao

3:00pm – 5:00pm
Bài Thuyết Trình chính:
“Học Đạo”
Workshop Session
Thuyết trình – 30 phút (trình bày theo nhóm ngôn ngữ khác nhau)
Nhóm thảo luận – 45 phút
Nhóm báo cáo – 45 phút
5:00pm – 5:15pm

Nghĩ giải lao

5:15pm – 7:15pm
Ăn tối – Các nhóm chia phiên ăn tối theo màu sắc ghi trên bảng tên -- tại CSUSB Cafeteria
7:15pm – 7:30pm

Nghĩ giải lao

7:30pm – 9:30pm
Liên Hoan – Mọi tham dự viên tập họp tại SMSU Phòng 106
9:30pm – 10:00pm
Kinh tối – LM Linh Hƣớng PT Cursillo TQ
Mọi tham dự viên tập họp tại SMSU Phòng 106
Thứ Bảy, 1 – 8 - 2009
6:30am – 8:00am
Ăn sáng – Mọi tham dự viên tại SUSB Cafeteria
8:00am – 8:15am

Nghĩ giải lao

8:15am – 9:00am
Kinh sáng và Nghi thức tôn kính Mẹ Maria – LM Linh Hƣớng PT Cursillo TQ
Mọi tham dự viên tập họp tại SMSU Phòng 106
9:00am – 9:15am

Nghĩ giải lao

9:15am – 10:45am
Bài thuyết trình chính:
“Hành Đạo”
Phần Hội Thảo
Thuyết trình – 30 phút (trình bày theo nhóm ngôn ngữ khác nhau)
Nhóm thảo luận – 30 phút

Nhóm báo cáo – 30 phút
10:45am – 11:00am
Mọi tham dự viên tiến ra bãi đậu xe Đại Học CSUSB
Và lên xe buýt Coach America để đi dự Ultreya Hoàn Vũ tại Anaheim, CA
12:00pm – 9:00pm
Hội Ultreya Hoàn Vũ IV tại Anaheim Convention Center Arena, Anaheim, CA
9:00pm – 9:30pm
Ra về và đón xe buýt Coach America tại bãi đậu xe Convention Center
để trở về Đại Học CSUSB
11:00pm
Xe buýt đến bãi đậu xe Đại Học CSUSB và mọi ngƣời trở về phòng ngủ
Chúa nhật, 3 - 8 - 2009
6:30am – 8:30am
Ăn sáng – Cafeteria
10:00am
Mọi ngƣời cần thực hiện xong thủ tục trả phòng vào lúc này.
Tất cả các bài thuyết trình trong Phần Hội Thảo sẽ được trình bày theo ngôn ngữ khác nhau.

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 Bƣu Chính: __________
Điện Thoại Nhà: _________________ Sở Làm: _________________Fax: ____________
Địa Chỉ E-mail :
Đại Hội Ultreya Thế Giới sẽ đƣợc tổ chức tại Anaheim Convention Center Arena ở Anaheim, CA, thứ Bảy,
ngày 1 tháng 8 năm 2009, 12:00 giờ trƣa đến 9:00 giờ tối. Địa điểm tổ chức có thể thu nhận 8,000 ngƣời. Bạn
phải có vé vào khu vực Anaheim Convention Center. Giờ mở cửa là 12 trƣa. 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
(Không dùng Discover hay American Express)

hay

Số trên Thẻ Tín Dụng:

Ngày hết hạn: ______

Visa

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

