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THƢ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƢƠNG 

Tháng 2/2009 
 

 

TÂN GIÁM MỤC LINH HƢỚNG PHONG TRÀO CURSILLO TẠI HOA KỲ 

Tôi hân hoan loan báo cùng các anh chị một món quà đặc biệt của Mùa Vọng dành cho Cộng Đồng 

Cursillo chúng ta tại Hoa Kỳ, đó là Đức GM Eusebio Elizondo, M.Sp.S., đã ƣu ái nhận lời mời làm Giám 

Mục Linh Hƣớng cho PT Cursillo của chúng ta. Thƣờng xuyên PT Cursillo chúng ta có một Linh Mục 

Linh Hƣớng và một Giám Mục Linh Hƣớng hiện diện trong các buổi hội họp và sinh hoạt của Phong 

Trào cấp toàn quốc.  

 

ĐGM Elizondo đã gọi điện thoại Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc trong ngày thứ Hai, 8-12-2008, đúng 

dịp mừng Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, để báo tin chúng tôi biết sau nhiều ngày cầu nguyện và 

suy niệm, ngài cảm thấy phải nhận lời mời của chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận đó là hồng ân của Chúa 

qua lời cầu bàu của Mẹ Maria thúc giục ngài “chấp thuận” phục vụ PT Cursillo chúng ta.  

 

ĐGM Elizondo sinh trƣởng tại Monterrey, Mexico.  Ngài đậu cử nhân về thần học 

và có văn bằng về giáo luật thuộc Đại Học Gregorian ở Roma. Năm 1984, ngài 

đƣợc thụ phong linh mục thuộc Tu Hội các Nhà Truyền Giáo Chúa Thánh Linh, 

một hội dòng của nam giới tận hiến cho Chúa để phục vụ Giáo Hội, lo việc linh 

hƣớng cho các linh mục và tu sỹ sống đời tận hiến.  LM Elizondo đƣợc bổ nhiệm 

năm 2000 phục vụ tại Giáo Xứ Thánh Elizabeth Ann Seton ở Bothell, TB 

Washington, chăm lo mục vụ cho cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha đang lớn 

mạnh thuộc vùng Bắc TB Washington. Theo lời đề nghị của Đức TGM Brunett.   

LM Elizondo đƣợc ĐGH Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá thuộc 

TGP Seattle, TB Washington ngày 12-5-2005, và đã đƣợc Đức TGM Brunett tấn 

phong giám mục ngày 6-6-2005. Giám Mục Elizondo là vị giám mục gốc Châu 

Mỹ La Tinh đầu tiên tại TGP Seattle.  TGM Brunett đã chỉ định GM Elizondo làm Tổng Đại Diện, đặc 

trách mục vụ cho những ngƣời nói tiếng Tây Ban Nha, cũng nhƣ Giám Đốc Ơn Gọi của Tổng Giáo Phận 

Seattle.   

 

GM Elizondo đã tham dự Khóa Cursillo tại Victoria, Mễ Tây Cơ, năm 1975. Trong vai trò Giám Mục 

Linh Hƣớng, GM Elizondo sẽ là thành viên của Văn Phòng Điều Hành/PT Cursillo Toàn Quốc. Ngoài ra, 

ngài còn là Giám Mục Đại Diện PT Cursillo tại Hội Đồng Giám Mục Mỹ. 

 

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta hân hoan đón nhận ĐGM Elizondo làm Giám Mục Linh 

Hƣớng của Phong Trào chúng ta, và mong đợi lãnh nhận những hoa quả của sự khôn ngoan, và hƣớng 

dẫn của ngài. 

 

TÌNH BẠN: MỘT NHÂN ĐỨC VÀ MỘT MẦU NHIỆM 
Tình Bạn Trong Thánh Kinh 

Tình Bạn đƣợc Thánh Kinh nhắc tới và ám chỉ với những bài học và câu chuyện về bạn bè tốt lẫn bạn bè 

xấu. Trong Sách Sirach của Cựu Ƣớc, chúng ta tìm thấy một sƣu tập các tài liệu bao gồm những câu 

châm ngôn về luân lý đạo đức, những câu nói của dân gian, cách ngôn, những ca vịnh ngợi khen và 
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thƣơng cảm,  những suy niệm thần học, những câu châm ngôn trong các bài giảng, và những lời nhận xét 

bén nhọn về đời sống của ngƣời Do Thái và những tập tục đạo đức trong thế kỷ thứ hai trƣớc Chúa Kitô. 

Thí dụ, “Không có gì quý bằng một người bạn trung tín, và không có cân nào có thể đo lường được sự ưu 

tú của người bạn ấy” (Sirach 6:15). Và “Bởi vì anh có một người bạn chỉ biết lo tiện ích cho riêng mình, 

nhưng sẽ không xuất hiện bên cạnh anh vào lúc nguy khốn … Một người bạn trung thành tựa như một 

chỗ nương thân vững vàng: kẻ nào tìm được một người bạn như thế thì đã tìm được một kho tàng” 

(Sirach 6:8, 15). Bất kỳ ai kính sợ Thiên Chúa thì hướng dẫn tình bạn đúng đắn, bởi vì anh ấy như thế 

nào thì kẻ hàng xóm cũng như thế ấy” (Sirach 6:17). 

 
Sách Bà Rút trong Cựu Ƣớc có kể một câu chuyện về một góa phụ đã can đảm quyết định rời khỏi Moab, 

quê quán của Bà, để đi đến xứ Giuđa với mẹ chồng ngƣời Do Thái cũng mất chồng và mất cả các con trai 

của bà. Lời Bà Ruth nói với Bà Na-o-mi mẹ chồng mình là một trong những lời tâm tình sâu sắc nhứt 

trong mọi thứ văn chƣơng về tình bạn và lòng trung tín: “Mẹ đi đâu con đi đó; mẹ ở đâu con ở đó; dân 

của mẹ là dân của con; Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Mẹ chết ở đâu, con chết ở đó, và nơi 

đó con sẽ được chôn cất” (Rút 1:16,17). Và truyện ông Giô-na-than, do Sách Samuel trong Thánh Kinh 

kể lại, là một thí dụ cho thấy bổn phận của tình bạn quan trọng không kém các nghĩa vụ và những cảm 

tình khác. Việc Giô-na-than bênh vực Đa Vít là một thí dụ nổi bật nhất về lòng trung tín trong tình bạn, 

bởi vì sự bênh vực ấy gây cho Jonathan hai nỗi đau – nỗi đau trƣớc bổn phận làm con đối với Hoàng Phụ 

Saul đang ganh tỵ với Đa vít chỉ vì Đa vít đƣợc lòng dân - và nỗi đau của ngƣời con đang sẵn sàng kế vị 

Vua Cha. (The Book of Virtues – [Sách các Nhân Đức] của William J. Bennett, chuyện kể của Jesse 

Lyman Hurlbut). 

 

Tình Bạn: Một Lối Sống Chia Sẻ Chung với Nhau 

Trong một bài viết, Paul Mahler đã xác quyết, “Tình bạn rất quan trọng đối với chúng ta trong cuộc sống. 

Từ lúc thiếu thời chúng ta thấy trẻ con nhanh chóng quyết định ai là bạn bè của chúng, và đặc biệt hơn, ai 

sẽ là bạn thân nhứt của chúng. Việc chúng ta chọn ai là bạn mình quan trọng hơn là ai đƣợc nhiều ngƣời 

ngƣỡng mộ, hoặc ai làm chúng ta cảm thấy đƣợc nhiều ngƣời ƣa thích, và đƣợc cần đến. Những kẻ chúng 

ta quyết định chọn làm bạn có thể  làm cho chúng ta nên ngƣời hay làm cho chúng ta hƣ hỏng”. Trong 

Sách các Nhân Đức, ông William Bennett  cũng viết nhƣ sau, “Bậc cha mẹ đều ý thức việc chọn bạn cho 

mỗi đứa con có tính cách quyết định nhƣ thế nào. Bạn bè của con mình lúc còn nhỏ cho thấy con cái 

mình đang nhắm tới hƣớng nào. Bạn bè thật quan trọng bởi vì bạn tốt đƣa bạn đi lên, và bạn xấu dìm bạn 

xuống. Do đó bạn bè của con cái rất quan trọng, và ai là bạn bè của chính chúng ta cũng quan trọng 

không kém, bởi vì đó là tấm gƣơng cho con cái. Thánh Kinh nói rằng nếu chúng ta “đi với người khôn, ắt 

sẽ nên khôn; chơi cùng kẻ dại, sẽ mang lấy họa” (Cách Ngôn 13:20). Cho dù chúng ta có đồng ý hay 

không thì những bạn bè chúng ta lựa chọn vẫn ảnh hƣởng tốt hơn hay tệ hơn đến chúng ta.”   

 

Thật vậy, trong đời sống lúc nào chúng ta cũng cảm thấy thôi thúc phải tìm bạn chân thật để chia sẻ lúc 

vui lúc buồn, khi lo âu, những lúc gặp khó khăn, và cũng nhờ bạn bè cho ta ý kiến khôn ngoan, lời cố vấn 

đúng đắn, lời khuyên có ích, và vô số điều hay khác nữa. Suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, ngƣời ta đã 

chứng kiến rất nhiều mẫu gƣơng của cả tình bạn chân thật lẫn thứ tình bạn phản bội, nhƣng xem ra phản 

bội nhiều hơn chân thật. Ngay cả Chúa Giêsu cũng bị một trong những môn đệ đầu tiên của Ngƣời phản 

bội, mặc dù trong suốt ba năm làm mục vụ ở trần gian, Chúa luôn luôn cƣ xử bằng tình bạn chân thật với 

các môn đệ của Ngƣời và cả với chúng ta ngày nay nhƣ Chúa đã từng tâm sự, “Thầy không còn gọi các 

con là tôi tớ … nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu” (Gioan 15:15). 

 

Tiếc thay, tình bạn đích thực khó kiếm trong thế giới chúng ta đang sống, thế giới của văn hóa sự chết, 

đầy dẫy bạo lực, ghen ghét và thù nghịch. Nhờ trực diện với một thế giới xa lìa Thiên Chúa cách nay độ 

nửa thế kỷ, ông Eduardo Bonnín, vị sáng lập Phong Trào Cursillo của chúng ta, với ơn đặc sủng thành 

lập Phong Trào cùng với một số bạn hữu trong nhóm nòng cốt đã khởi sự thiết lập Phong Trào, dùng 

Tình Bạn nhƣ là một trong mƣời ý tƣởng nền tảng xây dựng nền móng cho Phong Trào (10 Câu Chuyện 
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Mạn Đàm tại Cala Figuera). Ông Bonnín trong bài chia sẻ về Tình Bạn đã nói, “Phương thức sâu sắc 

nhứt để cùng kẻ khác sống chung với nhau là tình bạn.” (La forma más profunda de convivencia es la 

amistad). Sách „Những Tƣ Tƣởng Nền Tảng‟ cũng xác quyết về sự cần thiết của tình bạn “Khóa Ba Ngày 

là một kinh nghiệm sống chia sẻ, nghĩa là người trợ tá phải „cởi mở như những người bạn mà không cần 

phải trực tiếp hay gián tiếp tìm hiểu về tình trạng tâm linh của khóa viên. Tình bạn chân thật là con 

đường duy nhứt đưa đến sự cởi mở đích thực và đối thoại hữu hiệu. Ở đây kỹ thuật chỉ là một hòa hợp 

giữa hoàn cảnh, sự tế nhị, khéo léo và tinh thần tông đồ”  (TTNT # 314). 

 

Tình Bạn: Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc 

Trong Lời Nói Đầu giới thiệu quyển sách “Friendship: The Art of Happiness” (Tình Bạn: Nghệ Thuật 

Sống Hạnh Phúc) của Tiến Sỹ John Cuddeback, ông Curtis Martin viết: “Trái tim chúng ta bảo rằng 

chúng ta đƣợc dựng nên cho tình bạn, và có một thực tế phù hợp với ƣớc muốn của chúng ta, nhƣng làm 

sao thực thi đây? GS John Cuddeback đã cho chúng ta một lợi khí tuyệt vời: đó là quyển sách “Tình Bạn: 

Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc”. Tình bạn chân thực không tự nhiên mà có – đó là một nghệ thuật phải học 

hỏi, một tài năng phải thực hành. Tình bạn chỉ cho chúng ta nhìn thấy sự khôn ngoan của ngƣời xƣa, thấy 

những gì mà những ngƣời nam và ngƣời nữ tốt nhứt trong quá khứ đã học cách rèn luyện tình bạn để nó 

đƣợc vững bền mãi mãi.” Do đó, hầu hết những tƣ tƣởng trong bài này ngƣời viết xin mạo muội đƣợc 

phép trích dẫn từ quyển sách vừa đề cập và chân thành ghi ơn GS John Cuddeback đã chỉ dạy chúng ta 

học và thực hành cách làm bạn, trở nên bạn và mang bạn mình đến cùng Chúa Kitô, đó là mục tiêu tối 

hậu của Phong Trào Cursillo chúng ta.  

 

Theo TS John Cuddeback, tình bạn chân thật nào dẫn đến hạnh phúc, cũng đều là tình bạn dành riêng cho 

những kẻ đang sống một lối sống, cụ thể là một đời sống đức hạnh. Chúng ta không thể có tình bạn chân 

thực nếu chúng ta thiếu đạo đức. Lối sống mà tình bạn đòi hỏi là một đời sống đức hạnh. Trong xã hội 

chúng ta, đa số nghĩ rằng họ biết tình bạn là gì và nghĩ rằng họ có tình bạn, và vì thế tình bạn thƣờng 

đƣợc quý trọng. Nhƣng ngƣợc lại, có rất ít ngƣời cho rằng họ biết đức hạnh là gì, và họ đang thực hành 

nó. Do đó, tình trạng thiếu vắng đạo đức trong xã hội hình nhƣ không làm họ bận tâm cho lắm. Nhƣng có 

tình bạn mà thiếu đức hạnh thì đó là cách tự chuốc lấy thất bại. TS Cuddeback trích Thƣ Thánh Gioan để 

minh chứng điều vừa nêu lên, “Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng 

tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật” (1Gioan 1:6). Tình bạn chân thật và đức hạnh 

không thể tách rời nhau đƣợc; cả hai cùng với nhau là chìa khóa hạnh phúc con ngƣời. 

 

Về sự khôn ngoan của ngƣời xƣa về tình bạn, TS John Cuddeback nói rằng triết gia Aristotle xem tình 

bạn nhƣ là “một nhân đức hoặc bao hàm nhân đức, và hơn nữa, tình bạn là điều cần thiết nhứt cho quan 

niệm về cuộc sống. Bởi vì thiếu vắng bạn hữu thì chẳng ai muốn sống, cho dù họ có tất cả mọi thứ .....” 

(Nicomachean Ethics, 1155ª 1-3). Vì thế, Triết Gia Aristotle đã nói rõ ràng rằng sống trong tình bạn chân 

thực là sống một đời sống thoải mái, để đƣợc hạnh phúc. Trong quyển sách nói trên của mình, TS 

Cuddeback cố gắng giúp chúng ta hiểu rõ làm thế nào để cho việc sống đức hạnh và việc kết nghĩa bằng 

tình bạn chân thực cần phải liên kết với nhau, hoặc trên thực tế cả hai là một. Sống một đời sống đức 

hạnh không chỉ đòi buộc phải biết cái gì là quan trọng hơn cả, mà còn đòi hỏi nhiều hơn thế nữa. Tất cả 

nhân đức là sống đúng sự thật mà bạn biết rõ. Nhân đức là một thói quen tốt. Làm những việc lành, nhƣ 

ra tay giúp đỡ những ngƣời thiếu thốn, thì phát huy một thói quen làm những việc tốt lành ấy. Định nghĩa 

của “nhân đức” trong Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo tƣơng tự nhƣ định nghĩa của Triết Gia Aristotle. 

Công bình là “đức tính luân lý thể hiện qua quyết tâm trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa 

và trả cho tha nhân những gì thuộc về tha nhân” GLCG # 1807). Thí dụ, một ngƣời chủ luôn luôn trả cho 

công nhân của mình tiền lƣơng để sống, ngay cả khi ông ta có thể xoay xở trả lƣơng ít hơn.   

 

Tình Bạn: Một Nền Tảng của Phong Trào Cursillo 

Ông Eduardo và các bạn chắc đã đƣợc Chúa Thánh Linh mặc khải soi sáng, quen gọi là Đặc Sủng Hình 

Thành Phong Trào, khi họ nghĩ đến tình bạn là một trong những ý tƣởng hay yếu tố nền tảng giúp hình 
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thành Phong Trào Cursillo với sứ mạng trở thành chứng nhân sống động cho Chúa Kitô trong các môi 

trƣờng. Theo ý kiến của TS Cuddeback, bởi vì trong tình bạn con ngƣời đƣợc kết hiệp trong tình yêu 

thƣơng lẫn nhau và lòng quý mến nhân đức, cho nên bạn hữu chia sẻ chung một cái nhìn về cuộc sống tốt 

lành và cố công đạt cho bằng đƣợc cuộc sống ấy. Nhờ vậy tình bạn tạo nên những “cộng đồng tí hon” 

ngay trong cộng đồng rộng lớn hơn; những cộng đồng tí hon này là đơn vị căn bản giúp cho nỗ lực hoàn 

thiện. Theo cách này, công đồng tí hon của tình bạn rất giống đơn vị bình thƣờng căn bản nhứt trong 

Khóa Cursillo, đó là nhóm nhỏ sinh hoạt tại mỗi bàn, quen gọi là „decuria‟, và cũng tƣơng tự nhƣ Hội 

Nhóm Nhỏ trong Ngày Thứ Tƣ của PT Cursillo.  

 

Các Nhóm Thân Hữu, và Hội Ultreyas vững mạnh, nuôi dƣỡng lòng sùng đạo, việc học đạo và hành đạo 

với nhiều chứng nhân sống động và chân thực chắc chắn sẽ tạo một nền tảng cần thiết cho một Phong 

Trào Cursillo vững vàng và đáng tin cậy ở bất cứ cấp bậc nào. Một cá nhân Cursillista có một vị thế 

trong Phong Trào Cursillo của mình cấp giáo phận qua chỗ đứng của họ trong Nhóm Thân Hữu và Hội 

Ultreya mà họ tham gia. Đặc điểm của các „cộng đồng tí hon‟ hay của các Nhóm Thân Hữu và Ultreyas 

định đoạt đặc điểm của PT Cursillo ở cấp giáo phận hay quốc gia. Khi mà tình bạn chân thực triển nở 

giữa các Cursillistas với nhau  trong các Hội Nhóm và Ultreyas thì các cộng đồng Kitô hữu sẽ đƣợc hình 

thành do những ngƣời hay nhóm nhỏ kết hợp với nhau để theo đuổi nhân đức.  Chính Thánh Phaolô, 

trong suốt quá trình mục vụ “độc lập” của Ngài và khi đƣơng đầu với những hoàn cảnh bất thƣờng, cũng 

đã phải chấp nhận một số canh tân về tín lý hầu có thể biện minh cho những lời kêu gọi liên lĩ của ngài 

thúc giục các tín hữu quy tụ lại với nhau thành những cộng đồng hiệp nhứt.  

 

Sách “Những Tƣ Tƣởng Nền Tảng” PT Cursillo xác nhận, “Nhóm được dựa trên sức mạnh của tình bạn. 

Và như ĐGH Phaolô VI, khi đặt ấn tín chấp thuận các Nhóm của chúng ta, Ngài nói rằng tình bạn căn 

cứ vào những quan hệ thiêng liêng, có khả năng tạo nên sự dễ dàng cho các nỗ lực tông đồ mà không ai 

dám thực hiện một mình” (NTTNT # 432).  

 

Khi giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình bạn, TS John Cuddeback đã lƣu ý chúng ta về câu hỏi đơn giản của 

Triết Gia Aristotle nhƣ sau: Bạn bè cùng làm gì với nhau? Và câu trả lời là: “Bạn bè làm điều tốt lành 

cho nhau” và họ “sống với nhau” (Nicomachean Ethics, 1157b7). TS Cuddeback giải thích ý tƣởng của 

Triết Gia Aristotle rằng “bạn bè muốn sống với nhau cùng một lối sống, hành động nhƣ nhau, trải qua 

những năm tháng chung cùng với nhau, v.v...” TS Cuddeback dẫn dắt chúng ta chú tâm đến việc bạn bè 

cùng nhau thăng tiến nhƣ thế nào đƣờng nhân đức tiên vàn là “nhân đức luân lý” (Tình bạn là một trong 

những cách trợ giúp tự nhiên quan trọng nhứt để đi con đƣờng ngay thẳng và chật hẹp.), và về mặt “nhân 

đức trí tuệ” (Sự khôn ngoan truớc đây đã đƣợc nhắc đến nhƣ là một thí dụ quan trọng nhứt của một nhân 

đức trí tuệ). TS Cuddeback nói thêm rằng những nhân đức luân lý và nhân đức trí tuệ không phải dễ tạo 

ra; cần phải có thời gian và nhiều công sức. Triết Gia Aristotle xem vai trò của những lần nói chuyện 

lành mạnh, mà trong PT Cursillo gọi là tiếp xúc cá nhân, là điều quan trọng hàng đầu trong tình bạn. 

Chắc chắn, khi nói chuyện phải truyền thông sự thật, việc này không là gì khác hơn là chia sẻ điều mình 

đã thấu triệt.  Bạn bè giúp nhau thăng tiến trong sự hiểu biết, thấu đáo và trƣởng thành trong những thói 

quen theo đuổi sự hiểu thấu sâu sắc lớn lao hơn. Xã hội hay môi trƣờng chúng ta ngày nay tràn ngập 

những phƣơng tiện kỹ thuật cao, nhƣ điện thoại, truyền hình, trò chơi điện tử, âm nhạc, điện thƣ, gởi thƣ 

qua internet, v.v..., nhƣng rất tiếc những thứ này trở thành những cản trở các dịp tiếp xúc cá nhân, chuyện 

trò trực tiếp giữa bạn bè với nhau, và chúng có khuynh hƣớng cô lập con ngƣời. Các Cursillistas đƣợc 

khuyến khích trở nên những chứng nhân sống về tình bạn trong Chúa Giêsu Kitô trong Ngày Thứ Tƣ của 

mình hầu họ có thể sống chung và chia sẻ với nhau những gì là căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực 

trong thế giới tân tiến ngày nay, tƣơng tự nhƣ câu chuyện trong bản tin sau đây của Hãng Truyền Thông 

ABC đã phổ biến sâu rộng trong ngày 22-12-2008 vừa qua nhƣ một chuyện lạ hiếm có: 

 

Tựa đề một bài báo gây ngạc nhiên nhiều ngƣời: “Một vụ bị cho nghỉ việc biến thành một quà tặng Giáng 

Sinh cho một Gia Đình”:  
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Anh Ralph Hanahan tình nguyện bị cho nghỉ việc để người bạn đồng nghiệp ít thâm niên hơn khỏi mất 

việc làm. Hai anh Mike Camp và Ralph Hanahan làm việc chung với nhau rất mật thiết trong 5 năm phụ 

trách phần kỹ thuật máy vi tính tại Trường “Governor‟s School of the Arts & Humanities” ở Greenville, 

SC. Nếu có máy vi tính nào bị hư hoặc e-mail không mở được thì giáo sư và học viên đến nhờ một trong 

hai anh sửa máy giùm. Anh Camp, 40 tuổi nói, “Chúng tôi làm việc theo tinh thần đồng đội,  và thay 

phiên nhau dễ dàng ... giống như hai phân nửa của cùng một trái tim.”  

Nhưng khi cuộc khủng hoảng kinh tế rung chuyển cả nước đã ập tới Tiểu Bang South Carolina, 

anh Hanahan, 55 tuổi, lo lắng nhà trường chắc sẽ buộc lòng chọn giữa anh và anh Camp để cho nghỉ 

việc.  Anh Camp nói, “Tôi nghĩ rằng anh ấy thấy rõ nếu xu hướng này không dừng lại, chắc sẽ phải có 

vấn đề bớt nhân sự ở trường và một trong hai chúng tôi sẽ bị cho nghỉ việc.”  

Thật vậy, nhà trường đã báo động tháng vừa rồi là sẽ có một số nhân viên chưa biết bao nhiêu bị 

mất việc trong những tuần lễ tới đây. Nhằm tránh những quyết định khó khăn và giúp người bạn nhỏ tuổi 

hơn, anh Hanahan đã làm một điều gây rúng động cả trường và thành phố ở đó.  

Ông Hiệu Trưởng Bruce Haverson nói: “Thật vậy, anh Ralph Hanahan đã đến nói với tôi, „Nếu 

ông phải cho nghỉ việc thì ông nên cho tôi ra đi.” Anh Ralph, người đã làm việc cho chính phủ Tiểu 

Bang hơn 20 năm rồi, đã tình nguyện xin nghỉ việc để tên anh Camp không bị dính trong danh sách 

những người bị cho nghĩ việc.  

Anh Camp nói, “Tôi rất ngạc nhiên vào thời buổi này và trong lúc này lại có kẻ xử sự như thế. 

Chúng tôi mang ơn anh ấy suốt đời.”  

Anh Camp gây ngạc nhiên cho anh Hanahan trên Chương Trình “Good Morning America” hôm 

nay để công khai cám ơn anh ấy đã hy sinh cho anh. 

 

Tình Bạn: Một Khí Cụ Hữu Ích Trong Việc Truyền Giáo   

Sách “Cẩm Nang Lãnh Đạo” đã viết, “Phong Trào Cursillo, qua kinh nghiệm của những vị sáng lập, đã 

khám phá ra rằng tình bạn có thể được sử dụng để phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của Người trong khi 

đó vẫn đáp ứng được nhu cầu của các cá nhân thành phần của một cộng đồng.” 

 

Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, 

đã đƣợc nhiều ngƣời biết đến nhờ các chứng từ của ngài làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô trong suốt 13 

năm bị tù đày trong các trại giam của Cộng Sản Việt Nam. Tháng 12 năm 1999, Đức cố Hồng Y đã đƣợc 

ĐGH Gioan Phaolô II đề nghị và khuyến khích chia sẻ chứng từ của Ngài về 13 năm trong lao tù của 

Việt Cộng nhân dịp tuần Tĩnh Tâm dành cho Giáo Triều Roma Năm 2000. Trong một bài nguyện gẫm, 

ĐHY Thuận đã nói ngài rất đổi ngạc nhiên khi nhận thấy tình yêu Kitô giáo trong tình bạn đã có thể thay 

đổi những ngƣời cai tù và môi trƣờng ở đó. Sau đây là một trong nhiều câu chuyện ngài đã kể lại: 

“Khi tôi bị Cộng Sản tại Việt Nam biệt giam, có năm anh cán bộ đƣợc phái đến canh gác tôi, với 

hai ngƣời thƣờng trực có mặt ngày và đêm. Cứ mỗi hai tuần thì có một toán ngƣời canh gác đƣợc gởi đến 

mỗi hai tuần để họ không bị tôi làm “ô nhiễm”.  Một thời gian sau đó ngƣời cai tù ngƣng không gởi cho 

tôi những ngƣời canh tù chỉ đến một lần mà thôi trong một thời gian tƣơng đối ngắn bởi vì ban quản trại 

tù lo ngại không mấy chốc cả toán canh gác tù có thể bị tôi làm “ô nhiễm”. Trong ít ngày đầu tiên, những 

anh cai tù chỉ trả lời “Có” hay “Không” hoặc chỉ nói ngắn gọn khi tôi hỏi họ điều gì. Tôi không nản lòng 

về thái độ thiếu thân thiện của họ bởi vì tôi nghĩ đến tình yêu Thiên Chúa dành cho họ. Một buổi sáng nọ, 

tôi thử đánh liều gợi chuyện trƣớc, kể cho họ nghe những chuyến du lịch ngoại quốc của tôi, về cuộc đời, 

văn hoá, kinh tế, kỹ thuật điện tử, tự do, dân chủ tại một vài quốc gia tôi đã đi thăm, nhƣ Gia Nã Đại, 

Nhật Bổn, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba, Pháp, Đức, Úc Châu, Áo Quốc, v.v... Những câu chuyện tôi kể làm 

cho họ tò mò đặt ra nhiều câu hỏi. Tôi luôn luôn cho họ câu trả lời. Không bao lâu sau chúng tôi trở 

thành bạn. Họ muốn học một ngoại ngữ, tiếng Pháp hay tiếng Anh. Tôi sẵn sàng giúp họ. Dần dần, 

những anh cai tù trở thành học trò của tôi. Môi trƣờng nhà tù thay đổi, liên hệ giữa chúng tôi đƣợc cải 

thiện. Ngay cả cấp trên khi nhận thấy tôi đối xử với thuộc cấp họ thân thiện và nhân ái, họ không những 

bảo tôi cứ tiếp tục giúp đỡ mà còn gởi thêm những ngƣời khác đến để tôi dạy sinh ngữ cho họ.” 
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Hồng Y Nguyễn Văn Thuận kể một câu chuyện về hai ngƣời cai tù đã theo học tiếng Latinh ở đâu đó bởi 

vì họ đƣợc chỉ định “nghiên cứu” các tài liệu của Giáo Hội. Khi xem tập vở ghi chép bài học, ngài cho 

biết họ có vẻ học khá tốt. Một ngƣời trong họ muốn ĐHY dạy họ vài bài hát bằng tiếng Latinh. Ngài hát 

vài bài để họ chọn, nhƣ bài Salve Regina, Veni Creator, Ave Maris Stella, v.v... Anh ta quyết định chọn 

bài “Veni Creator” (Xin Chúa Ngôi Ba đoái thƣơng viếng thăm, ...). ĐHY kế tiếp, “Rồi một buổi sáng 

lúc 7 giờ, tôi nghe tiếng chân anh chạy xuống cầu thang gỗ ra phía sau vƣờn để tập thể dục nhƣ mọi 

ngày. Trong khi múc nƣớc tắm ngoài trời gần phòng giam của tôi, anh ta đã hát “Veni Creador Spiritus 

...”... Tôi vô cùng xúc động, tự hỏi làm thế nào một anh công an cọng sản có thể hát bài “Veni Creator 

Spiritus” cho tôi nghe. Tôi tin chính Chúa Thánh Thần, một cách lạ lùng, đã dùng kẻ vô thần này giúp 

một giám mục Công Giáo bị tù cầu nguyện, bởi vì vị đó quá yếu nhƣợc và mất tinh thần đến độ không 

còn cầu nguyện đƣợc nữa. Chỉ có công an mới có quyền hát to các bài hát đạo trong môi trƣờng đó mà 

thôi .” 

Hồng Y Nguyễn Văn Thuận nêu đích danh một ngƣời bạn tù đặc biệt đã từng là một viên chức 

cao cấp cộng sản, nhƣng đã bị bắt vì tội tham nhũng và đã bị nhốt chung phòng để theo dõi ngài, nhƣng 

về sau hai ngƣời trở thành bạn tốt. Một ngày trƣớc khi đƣợc phóng thích, ngƣời bạn ấy đã hứa cầu 

nguyện cho ĐHY Nguyễn Văn Thuận. Anh ấy nói với ĐHY, “Nhà tôi không xa LaVang, chỉ cách ba cây 

số thôi. Tôi sẽ đi LaVang cầu nguyện cho anh.”  

La Vang là nơi Đức Mẹ đã hiện ra năm 1798 tại Việt Nam để an ủi và bảo vệ những ngƣời Công 

Giáo đến trốn ở đó để khỏi bị bách hại. Do đó ngƣời Công Giáo Việt Nam đã tặng cho Đức Maria tƣớc 

hiệu “Đức Mẹ LaVang” kể từ thời kỳ ấy. Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tin lòng thành thật của anh bạn, 

nhƣng hoài nghi về lời hứa của một ngƣời Cộng Sản cầu nguyện cho ngài.  

ĐHY kể tiếp: Sáu năm sau, đang lúc tôi ở biệt giam, tôi đƣợc một bức thƣ của ông Hải, ngƣời bạn 

tù. Lạ lùng thật! Lạ hơn nữa là lời lẽ của ông nhƣ sau:  Anh Thuận thân mến, tôi đã hứa với anh, tôi sẽ đi 

cầu nguyện Đức Mẹ LaVang cho anh. Mỗi chủ nhật, nếu trời không mƣa, lúc nghe chuông LaVang, tôi 

lấy xe đạp vào trƣớc đài Đức Mẹ, vì chiến tranh bom đạn đã đánh sập nhà thờ rồi. Tôi cầu nguyện nhƣ 

thế này: Thƣa Đức Mẹ, tôi không có đạo, tôi không thuộc kinh nào cả. Nhƣng tôi đã hứa sẽ cầu nguyện 

Đức Mẹ cho anh Thuận, nên tôi đến đây. Xin Đức Mẹ biết anh Thuận cần gì thì cho anh ấy.” Hồng Y 

Nguyễn Văn Thuận hết sức cảm động trong một lát, đọc đi đọc lại bức thƣ. Sau đó ngài nhắm mắt lại và 

thầm thỉ, “Lạy Mẹ, Mẹ đã dùng anh cộng sản này để dạy con cầu nguyện; chắc Mẹ đã nhậm lời anh ấy, 

con mới còn sống đây!” (viết theo Sách “Hồng Y Phanxicô-Xaviê Nguyễn Văn Thuận Qua Những Lời 

Tự Thuật”, LM Phanxicô B. Trần Văn Khả sƣu tập,  Cơ Sở Hy Vọng xuất bản, 2004). 

 

Thánh Phaolô: Ngƣời Bạn Gƣơng Mẫu trong Ngày Thứ Tƣ Chúng Ta 

Không gì thích hợp và tiện lợi cho ngƣời Cursillistas chúng ta cho bằng suy niệm về đời sống của Thánh 

Phaolô Quan Thầy của Phong Trào chúng ta, trong khi Giáo Hội đã bắt đầu mừng Sinh Nhật Hai Ngàn 

Năm của Thánh Phaolô kể từ 29 tháng 6 năm ngoái 2008 cho đến tháng 6 năm nay. Và chúng ta cũng cần 

sốt sắng nghiên cứu học hỏi phƣơng cách truyền giáo của ngài nữa. Có rất nhiều bài học chúng ta có thể 

học đƣợc nơi Thánh nhân hầu có thể trung thành thực hiện mục tiêu của Phong Trào thân thƣơng chúng 

ta, và đó cũng là Sứ Mạng của Giáo Hội. Bà Dale O‟Leary (Avon Park, FL) đã viết một bài với tựa đề 

“Những Ngƣời Bạn Suốt Đời” (ngày 10 tháng 11) suy niệm về Tâm Thƣ thứ 2 của Thánh Phaolô gởi Ti-

mô-tê (2 Tim 1:4-5), đƣợc in trong tập sách “Praying with St. Paul” (Cầu Nguyện với Thánh Phaolô), do 

Nhà Xuất Bản Magnificat phát hành năm 2008. Đây là một thí dụ rất thích hợp. 

 

“Thánh Phaolô đã rao giảng Tin Mừng tại nhiều thành phố. Chúng ta có thể nhận ra trong các tâm thƣ 

gởi đi, ngài đã tạo đƣợc những mối liên hệ tự nhiên và siêu nhiên thật mật thiết, và khi bị tù ở Roma ngài 

luôn nhớ đến những ngƣời bạn ấy. Ngài biết mình sẽ không bao giờ gặp lại hầu hết những bạn hữu của 

mình --- trong cuộc đời này. 
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Dời chỗ ở thật khó khăn vô cùng. Tôi đã sống trong bảy tiểu bang khác nhau và mƣời sáu căn nhà khác 

nhau. Mỗi lần dời chỗ cƣ trú có nghĩa là bỏ lại bạn bè thân thiết. Mỗi lần chia tay thƣờng là những lúc ƣu 

sầu đầy nƣớc mắt. Chúng tôi hứa hẹn giữ liên lạc với nhau, nhƣng rồi những tấm thiệp Giáng Sinh bị trả 

lại chƣa mở ra, những thƣ điện tử e-mail bị trả lại với lời ghi chú “ngƣời nhận không ai biết”, nhƣ một kẻ 

nào đó đã từng ghé qua cuộc đời chúng ta, đã từng chia sẻ niềm vui và sầu khổ với chúng ta, nay đã mất 

đối với chúng ta. Chúng ta có thể không bao giờ nhìn thấy họ lần nữa – trong đời này.  

 

Khi các bạn hữu của Thánh Phaolô tại Caesarea đƣợc tiên tri Agabus báo tin là nếu Thánh Phaolô đi Giê-

ru-xa-lem, ngài sẽ bị bắt và sẽ bị nộp cho Dân Ngoại làm tù binh, các bạn hữu của ngài khóc lóc van xin 

ngài đừng đi. Thánh Phaolô chắc sẽ không bị xiêu lòng; nếu đó là thánh ý Thiên Chúa dành cho ngài, 

ngài sẽ ra đi. 

 

Có những lúc phải di chuyển xa gia đình và bạn bè,  thật khó khăn đến độ chúng ta cảm thấy lòng tan nát,  

tuy nhiên chúng ta phải phó thác vào Chúa Quan Phòng vì Ngƣời biết những gì tốt cho chúng ta. 

 

Tôi đã trải qua một kinh nghiệm tƣơng tự. Tôi nghĩ chúng tôi đã tìm đƣợc một nơi hoàn hảo rồi – một 

thành phố, một nhà thờ, một căn nhà, mọi thứ mà tôi hằng mơ ƣớc, nhƣng đặc biệt hơn hết, những bạn 

hữu tuyệt vời. Và sau đó chồng tôi lại chọn một việc làm ở một thành phố khác  -- nơi mà tôi không hề 

muốn đến ở. Tôi chẳng muốn dọn đi tí nào!. Tôi thắc mắc với chƣơng trình của Chúa, nhƣng khi nhìn lại 

tôi thấy rõ ràng việc dọn đến chỗ ấy là chƣơng trình của Thiên Chúa, không phải chỉ cho chồng tôi, mà 

cho tôi, cho công việc của tôi, cho mỗi đứa con của tôi. 

 

Những giọt nƣớc mắt của tôi đã biến thành niềm vui, và tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ đƣợc đoàn tụ 

trên thiên đàng với các bạn hữu mà tôi đã bỏ lại đàng sau.” 

 

Để kết luận, chúng ta hãy noi gƣơng Ông Xi-mê-ong và Thánh Phaolô. Càng liên kết mật thiết với Chúa 

Giêsu, chúng ta sẽ càng nhận biết Ngƣời. Nếu lắng nghe, chúng ta sẽ nghe Ngƣời trong sự thinh lặng của 

con tim chúng ta, nói những lời thƣơng yêu và xác nhận chúng ta. Nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy Ngƣời 

trong gia đình và bạn hữu chúng ta, trong những ngƣời anh chị em chúng ta trong Chúa Kitô, trong 

những kẻ nghèo khó chung quanh chúng ta – và trên hết mọi sự trong mầu nhiệm Thánh Thể. Vì thế, 

chúng ta hãy ôm Ngƣời vào lòng, và hãy để Ngƣời gọi mỗi ngƣời chúng ta đến với trái tim Ngƣời. (The 

Word Among Us, 29-12-2008). 

 

Hãy tiến lên! Ultreya! 

 

ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ THỨ 19 
Đại Hội sẽ đƣợc tổ chức tại California State University, San Bernardino, CA, (CSUSB), từ ngày 30-7 đến 

2-8-2009.  Đại Hội sẽ khai mạc ngày thứ Năm, 30-7-2009 với bài thuyết trình chính “Thánh Phaolô Hoán 

Cải” và ngay sau đó là Chầu Thánh Thể, Nghi thức Hòa Giải và Chầu Phép Lành.  

 

Tât cả Cursillistas tham dự Đại Hội sẽ đƣợc chuyên chở đến tham dự Ultreya Hoàn Vũ kỳ IV của OMCC 

(Tổ Chức PT Cursillo Thế Giới) tại Anaheim, CA, và đƣợc đƣa về trở lại địa điểm Đại Hội.  

 

Buổi Liên Hoan tại Đại Hội sẽ diễn ra tối thứ Sáu, 31-7-2009, và sẽ dành thì giờ cho một tiết mục ngắn 

(ca hát hoặc màn vũ) của mỗi Cộng Đồng Cursillo thiểu số với nhiều ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. 

Các Nhóm trong Cộng Đồng Cursillo Giáo Phận muốn trình diễn văn nghệ trong buổi Liên Hoan xin vui 

lòng liên lạc Anh Len Robrigado số 909-815-4801, hay e-mail robrigado@msn.com , trƣớc ngày 31-5-

2009. Thời gian trình diễn văn nghệ có giới hạn, tuy nhiên, chúng tôi hy vọng có thể thỏa mãn tất cả các 

nhóm tham gia. 

 

mailto:robrigado@msn.com
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Lệ Phí tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc là $360 mỹ kim nếu ghi danh trƣớc ngày 31-5-2009.  Chúng 

tôi khuyến khích các bạn nên bắt đầu ghi danh ngay bây giờ để có thể tham dự Đại Hội Cursillo Toàn 

Quốc kỳ thứ 19 bằng cách gởi phiếu ghi danh đính kèm đến Trung tâm Cursillo Toàn Quốc. Các bạn có 

thể ghi danh trên Trang Nhà Internet ở địa chỉ sau đây: www.natl-cursillo.org.  hoặc 

www.cursillovietinusa.com. Đại Học nơi tổ chức Đại Hội chỉ có sức chứa 750 ngƣời tham dự mà thôi, 

cho nên ai ghi danh trƣớc đƣợc ƣu tiên thâu nhận. Lệ phí ghi danh bao gồm chỗ nghĩ ngơi 3 đêm, ăn tối 

thứ Năm, 3 bữa ăn ngày thứ Sáu và thứ Bảy, và ăn sáng Chúa nhật trƣớc khi ra về. Sẽ có xe đƣa đón từ 

phi trƣờng Ontario (ONT), San Bernardino, CA, mà thôi, vào chiều thứ Năm, 30-7 và trở lại Phi 

Trƣờng sáng Chúa nhật, 2-8-2009. Sẽ không có đƣa đón tại các phi trƣờng khác.  

 

Xin mọi ngƣời vui lòng thực hiện Palanca cầu nguyện cho Đại Hội 19 và gởi cho anh Enrique Avelar tại 

18635 Chapae Lane, Apple Valley, CA 92307. Số điện thƣ (FAX) # 909-989-7507 hoặc có thể e-mail 

Palanca đến ehrn4880@hotmail.com  

 

HỘI ULTREYA HOÀN VŨ (OMCC) KỲ IV, 2009 

PT Cursillo Thế Giới, gọi tắt là OMCC, mời gọi tất cả Cursillistas khắp thế giới tham dự Hội Ultreya 

Hoàn Vũ kỳ thứ IV, ngày thứ Bảy, 1-8-2009, từ 12 giờ trƣa đến 9 giờ tối, tại Anaheim Convention Arena 

ở Anaheim, California, Hoa Kỳ.   

 

Lệ phí tham dự Hội Ultreya Hoàn Vũ là $25 mỹ kim mỗi ngƣời. [Nếu đã hoặc sẽ ghi danh tham dự Đại 

Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ 19 tại San Bernardino thì việc tham dự Ultreya Hoàn Vũ được miễn phí, kể 

cả bữa ăn trưa và tối]. Địa điểm tổ chức Ultreya tại Anaheim Convention Arena  có thể thu nhận 8.000 

ngƣời. Vé vào cửa không bao gồm chi phí đậu xe hoặc thức ăn. Chủ nhân Anaheim Convention Arena 

độc quyền bán thức ăn và thức uống tại địa điểm tổ chức Hội Ultreya và họ không cho phép ngƣời tham 

dự mang theo thức ăn và uống vào khu vực của họ. Lệ phí đậu xe $10 mỹ kim mỗi chiếc. 

 

Xin vui lòng ghi danh tham dự Hội Ultreya Thế Giới trên phiếu đính kèm và gởi về The National 

Cursillo
®
 Center, cùng với ngân phiếu hay chi tiết về thẻ tín dụng (VISA hay MASTER CARD mà thôi). 

Xin vào Internet, nếu muốn, để ghi danh mua vé tham dự Ultreya Hoàn Vũ, ở địa chỉ : www.natl-

cursillo.org. hoặc www.cursillovietinusa.com. Trả đầy đủ lệ phí một lần.  

 

Vé đặt mua tại Hoa Kỳ sẽ đƣợc gởi ra trong tháng Sáu 2009. Các vé đặt mua từ các quốc gia khác sẽ do 

OMCC phụ trách. Xin liên lạc anh Juan Ruiz ĐT. # 562-309-5821 hoặc e-mail jxruiz@verizon.net hay 

Chị Gail Terrana ĐT # 716-297-7905 hoặc e-mail GAT257@GMAIL.COM  

 

Chúng tôi nóng lòng mong đợi Hội Ultreya Hoàn Vũ kỳ IV năm 2009 trong tâm tình cầu nguyện. Chân 

thành cám ơn sự cọng tác quý báu của quý anh chị và xin hiệp ý cầu nguyện cho Hội Ultreya Hoàn Vũ 

của PT Cursillo chúng ta đƣợc thành công.  

 

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.natl-cursillo.org. để xem chi tiết về cơ hội quý báu này. 

 

KỶ VẬT LƢU 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.  

 

http://www.natl-cursillo.org/
http://www.cursillovietinusa.com/
mailto:ehrn4880@hotmail.com
http://www.natl-cursillo.org/
http://www.natl-cursillo.org/
http://www.cursillovietinusa.com/
mailto:jxruiz@verizon.net
mailto:GAT257@GMAIL.COM
http://www.natl-cursillo.org/
http://www.nationalcursillogiftshop.com/
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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 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. 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 một Mùa Chay 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: 
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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 
 

Lệ phí tham dự Đại Hội: $360.00 mỹ kim 

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 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    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 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 trƣớc 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. 

 

mailto:nationalcursillo.center@verizon.net
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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 

 

CHƢƠNG 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 
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 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 
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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. 
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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    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

