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Các anh chị Cursillistas thân mến: 
 
Trong khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình về Thành Giêrusalem mới, tôi xin đề nghị chúng ta 
thỉnh thoảng dành một lúc nào đó tự hỏi mình: Khi chúng ta đọc câu này trong Kinh Lạy Cha “Ý 
Cha thể hiện” có ý nghĩa gì? Tôi đồng ý không ai có thể cản trở hay từ chối thực thi ý Chúa. Tôi 
cũng tin rằng chúng ta đọc kinh này với mục đích kết hiệp ý chí của chúng ta với thánh ý Chúa, 
nhờ Ơn Sủng Người. Hơn nữa, để chúng ta sống, mà không phải sống cho chính chúng ta, nhưng 
để thánh ý Chúa có thể được thực thi trong mọi sự. Như Thánh Phaolô xác nhận khi ngài nói: “Ý 
muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm …” (1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:3). 
Và chính Thiên Chúa cũng phán, “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người  Con và 
tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Gioan 
6:40). Như thế, chúng ta thành tâm cầu nguyện với kinh này không phải có lợi cho Chúa mà vì 
ơn ích cho chúng ta.  
 
Khi chúng ta nói “Ý Cha thể hiện”, chúng ta không do dự nghĩ đến đức tin và đức ái của chúng ta 
được biểu lộ bằng cách cầu nguyện cho đúng đắn về thánh ý của Thiên Chúa Cha. Vì thế đức tin 
cao quý, lòng thành kính và cảm nghĩ an toàn trọn vẹn của chúng ta có được là nhờ hiểu biết về 
lòng nhân ái bao la của Chúa, là Đấng không hề muốn sự dữ cho chúng ta. Thiên Chúa là Đấng 
mà Thánh Phaolô mô tả, “… muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Timôtêô 
2:4).  Người ta phải tin với đức tin vững mạnh rằng Thiên Chúa là ông quan tòa khôn ngoan và 
là Đấng ban phát mọi sự, hơn cả chính chúng ta cho chúng ta! Thiên Chúa luôn luôn quan tâm 
đến điều lành chỉ vì muốn cứu rỗi của chúng ta. Do đó, nếu chúng ta kiên quyết và âm thầm tuân 
giữ tất cả những điều này trong tâm hồn, thì chắc chắn chúng ta tuân theo thánh ý Chúa trong 
mọi lúc, không còn nghĩ đến chúng ta nữa, trong khi vẫn liên tục cầu khẩn ngày đêm để ý Chúa 
được thể hiện trong chúng ta, vì ý Chúa không bao giờ sai lầm, không bao giờ thay đổi, và không 
bao giờ làm sai lạc cảm xúc của ai. Bởi vì ý Chúa là sự cứu rỗi của tất cả.         
 
PALANCA 
Bây giờ tôi xin chia sẻ vài suy tư về Palanca. Như đa số các anh chị đã biết, Palanca là một từ 
ngữ đơn giản như ý nghĩa của nó. Tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là ‘đòn bẩy’ trong tiếng Việt.  
Đòn bẩy là một dụng cụ được sử dụng cho một mục đích rõ rệt, và dụng cụ này có thể là một tấm 
gỗ hay một tấm ván. Để dụng cụ này được thực hiện đúng mục đích của nó thì ta cần có ba thứ. 
Đó là: 1) một vật hay một người dùng sức lực đè lên một bên của tấm ván; 2) một vật khác, 
thường đặt bên dưới ở giữa tấm ván, giữ nguyên vị trí không di chuyển; và 3) vật thứ ba cần 
được di chuyển đến một vị trí nào đó.  
 
Khi chúng ta xin hoặc được yêu cầu làm palanca cho các Cursillistas tham dự Khóa Cursillo 
Cuối Tuần, chúng ta được mời gọi cầu nguyện bằng một việc hy sinh nào đó. Hình thức cầu 
nguyện như thế này có thể so sánh với mục đích của chiếc đòn bẩy, có nghĩa là như một tấm ván. 
Ba thứ cần thiết cho tấm ván cá biệt hay chiếc đòn bẩy này để hoàn thành mục đích của nó, đó 
là: 1) một người cầu nguyện dâng một việc hy sinh, tức là tạo động lực ở một bên; 2) vật đặt 
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chính giữa phía dưới tấm ván, đó là điểm di chuyển động lực từ một bên của tấm ván sang phía 
bên kia. Đối với trường hợp của chúng ta, Tình Yêu là điểm di chuyển động lực. Và sau cùng, 3) 
để minh họa một cách chính xác hơn, bộ phận thứ ba này là một hay nhiều người mà chúng ta 
muốn di chuyển họ đến một nơi khác hay một hoàn cảnh khác. Những người trong trường hợp 
này là các tân Cursillistas hay khóa sinh trải qua kinh nghiệm sống Khóa Ba Ngày, gặp gỡ chính 
mình, gặp gỡ Chúa Kitô, và gặp gỡ tha nhân, và các trợ tá phục vụ trong Khóa Học.    
 
Giờ đây, khi chúng ta hiểu rõ sự liên hệ độc đáo giữa palanca và sự cầu nguyện hay các việc hy 
sinh hãm mình mà chúng ta được yêu cầu thực hiện cho Khóa Cursillo Cuối Tuần hay bất kỳ một 
sinh hoạt nào khác của PT Cursillo, chúng ta hãy xem xét mục đích của mỗi phương diện trong 
việc xin và thực hiện Palanca. 
 
Chúng ta biết rằng những đồ đạt tốt đều đáng giá  hay có một giá trị nào đó, và đồ đạt nào có giá 
trị càng cao hoặc càng đáng giá thì thường thường tốt hơn. Nếu áp dụng cách lý luận này vào 
loại palanca mà chúng ta được yêu cầu thực hiện, nghĩa là cầu nguyện bằng các việc hy sinh hãm 
mình, thì chúng ta sẽ cố gắng cầu nguyện làm sao để đẹp lòng Chúa nhiều nhứt; nghĩa là cách 
cầu nguyện có thể đánh động Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. Đây phải là lý do chính yếu 
để chọn lựa những gì chúng ta sẽ dâng lên Thiên Chúa khi cầu nguyện cho anh chị em chúng ta 
đang trải qua kinh nghiệm sống trong Khóa Cursillo và gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Chúa và gặp 
gỡ tha nhân. Tôi xin nhắc tất cả chúng ta nhớ, về điểm này, palanca không phải chỉ giới hạn cho 
Khóa Cursillo Cuối Tuần mà thôi. Palanca là một phần thiết yếu cần phải được thực hiện cho cả 
Phong Trào Cursillo. Nói cách khác, palanca thật cần thiết cho sự thành công trong nỗ lực phát 
huy và thực hiện mục đích của Tiền Cursillo, Khóa Cursillo, Hậu Cursillo, Trường Lãnh Đạo, và 
Văn Phòng Điều Hành. 
 
Với mục đích hiện tại, chúng ta sẽ tập chú ưu tiên vào palanca cho Khóa Cursillo Cuối Tuần của 
Phong Trào. Khi chúng ta đắn đo phân biệt và chọn lựa một cách thức cầu nguyện nào đó, thí dụ, 
viếng Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi, hãm mình không làm điều gì mất lòng Thiên Chúa Nhân 
Lành của chúng ta, hoặc làm những điều đẹp lòng Chúa, thì những cách cầu nguyện này không 
khác gì khi chúng ta cầu nguyện cho sự thăng tiến trong cuộc sống tâm linh của chính chúng ta. 
Cái khác biệt duy nhứt đó là việc cầu nguyện được thực hiện trong Tinh Thần Yêu Thương Cộng 
Đồng – tức Yêu Thương Kẻ Khác. Thay vì cầu nguyện cho sự tăng trưởng của chính mình, 
chúng ta cầu xin Chúa Nhân Từ chúc lành và tuôn đỗ muôn ơn sủng xuống trên toán trợ tá Khóa 
Học cũng như trên các anh chị em chúng ta là những người đang gặp gỡ chính họ, gặp gỡ Thiên 
Chúa và gặp gỡ tha nhân trong Khóa Học. Việc hy sinh hãm mình này dành cho các anh chị em 
chúng ta là một bằng chứng cho lòng Sùng Đạo của chúng ta. Bởi vậy, mục đích của việc hy sinh 
hãm mình của chúng ta là mang lợi ích đến cho những anh chị em chúng ta mới quen trong khi 
họ gặp gỡ chính họ, gặp gỡ Chúa và gặp gỡ những người cùng tham dự Khóa Học.      
 
Việc hy sinh hãm mình này rõ ràng là một bằng chứng cho việc Hành Đạo của chúng ta. Vì thế, 
palanca là một hành vi gói ghém trọn vẹn trong tiến trình “hoán cải”, gọi là ‘metanoia’, có nghĩa 
là qui tụ ba điều cam kết thiết yếu của chúng ta: Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo, những gì 
chúng ta phải thực hành hầu sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Hành động 
này thật cần thiết trong cuộc sống Kitô hữu chúng ta. Việc làm này tự nó là phần vụ đầu tiên 
trong tiến trình thực thi mục đích của Cursillo, đó là cứu vớt các linh hồn và xây dựng Kitô giáo 
trở thành cột trụ (trong các môi trường).  
 
Ơn đặc sủng giúp hình thành Phong Trào Cursillo kêu gọi chúng ta trở nên những Kitô hữu đích 
thực; thể hiện Chúa Kitô trong mọi việc chúng ta làm trong cuộc sống, tại bất kỳ nơi nào trong 
mọi môi trường Chúa đặt để chúng ta. Việc thực hiện palanca dâng lời cầu nguyện tạo điều kiện 
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cho chúng ta thi hành bổn phận này. Người đầu tiên, một cách chính xác, đã thực hiện palanca đó 
chính là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, khi Chúa cầu nguyện cùng Cha của Người và của chúng 
ta nữa ở Trên Trời, cầu xin Chúa Cha cho Người được ở lại với chúng ta để bảo vệ chúng ta khỏi 
tay kẻ thù và làm cho chúng ta trở nên một trong Người, cũng như Người và Chúa Cha là một. 
Mẹ Maria Rất Thánh của chúng ta cũng thực hiện palanca cho chúng ta nữa, cùng với các Thánh 
Tông Đồ sốt sắng cầu nguyện cho đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các ngài dưới dạng 
những lưỡi bằng lửa.  
 
Để thực hiện palanca cho chính chúng ta và để có hiệu quả, tôi xin đề nghị như một phương thế 
để các anh chị đắn đo suy nghĩ, là quý anh chị nên trông cậy vào sự trợ giúp của vị linh hướng 
mình, của Nhóm Thân Hữu mình và nhờ chứng từ Kitô hữu của những anh chị em trong Hội 
Ultreya. Có vô số lời cầu nguyện có hiệu quả. Tôi còn nhớ một anh Cursillista có thói quen để 
một hòn sỏi nhỏ trong chiếc giày mình hầu có thể cảm nhận sự bực bội khi đi bộ. Anh ta là người 
phát thư cho Sở Bưu Điện Mỹ. Anh ấy mang chiếc giày có hòn sỏi nhỏ bên trong đi phát thư suốt 
ba hay bốn ngày trước khi Khóa Cursillo bắt đầu, với ý chỉ dâng việc hy sinh này làm palanca 
cho sự thành công của Khóa Học. 
 
Các Cursillistas khác đã chia sẻ trong Ultreya những câu chuyện về cảm nghiệm của riêng mình 
trong khi thực hiện palanca, như lần chuỗi Mân Côi, đọc kinh tuần cửu nhựt, viếng Thánh Thể, 
ăn chay hay kiêng cử dưới nhiều hình thức khác, thay đổi điều gì trong con người họ, thí dụ như 
tập một thái độ mới đối với các sự việc xung quanh, thay đổi tánh tình không còn bất mãn nữa 
nhưng dễ thương hơn, khoan dung và nhịn nhục hơn, và nói chung là cởi bỏ những thói hư tật 
xấu để trở nên giống Chúa Kitô hơn.  
 
Tôi cũng xin lưu ý các anh chị là viết thư để chúc mừng các khóa sinh trong Khóa Cursillo Cuối 
Tuần không phải là palanca, kể cả việc thực hiện những tấm bảng vẽ “bó hoa thiêng liêng” màu 
sắc rực rỡ hoặc làm bất cứ những gì đặc biệt khác với ý hướng kích động cảm xúc của các tân 
Cursillistas, đều không phải là palanca. Bởi đó cho nên, tất cả những thư từ, các thiệp chúc 
mừng, v.v… chỉ nên được phát cho các tân Cursillistas sau Lễ Bế Mạc (Clausura). Khi chúng ta 
được mời gọi làm palanca, hy sinh hãm mình cầu nguyện cho các tân Cursillistas, chúng ta cũng 
được nhắc nhở làm cách nào để đánh động Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô 
Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria hầu Chúa và Mẹ Maria chúc lành và tuôn đỗ nhiều ơn sủng 
xuống tận tâm hồn của các anh chị em Cursillistas của chúng ta, nhằm giúp họ hoán cải sâu sắc   
hơn hoặc giúp khởi sự tiến trình hoán cải của họ. Chúng ta cũng có bổn phận cầu nguyện cho 
nhóm trợ tá phục vụ trong Khóa Cursillo Cuối Tuần để họ lãnh nhận mọi ơn lành của Chúa 
Thánh Thần hầu có thể được cải đổi thành những chứng nhân trung thực, chân thật, tự nhiên, và 
hiệu quả nhứt từ chính con người họ là những Kitô hữu đích thực.  
 
Cầu xin Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria ban 
cho chúng ta ơn sủng bình an, niềm vui tình bạn hữu và sức mạnh của lòng quyết tâm để chúng 
ta tiếp tục thực hiện palanca, cầu nguyện cho nhau và cho Phong Trào Cursillo.  
 
Thân ái với lời chào De Colores! 
Victor Lugo 
Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc 
 
ƠN ĐẶC SỦNG HÌNH THÀNH P.T. CURSILLO 
Chúng ta hãy bắt đầu xem một định nghĩa của từ ngữ “charisma” trong tự điển: một đặc tính gán 
cho những kẻ có khả năng xuất chúng làm cho nhiều người hâm mộ. Tiếng Hy-Lạp “kharisma” 
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có nghĩa là ơn huệ, món quà tuyệt diệu (của đấng tối cao) (The American Heritage Dictionary – 
paperback edition). 

Trong sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, từ ngữ “charisma” trong mục # 799 được giải thích 
như sau: “ Dù là phi thường, hay đơn giản và khiêm tốn, các đặc sủng là những ân huệ của Chúa 
Thánh Thần, trực tiếp hay gián tiếp đều nhằm lợi ích cho Hội Thánh, để xây dựng Hội Thánh, 
mưu ích cho loài người và đáp ứng những nhu cầu của thế giới”.   

Những Quan Tâm của các Vị Sáng Lập: 
Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo Cursillo ghi chú, “Trong huấn từ đọc tại Roma ngày 6-2-1940, ĐGH 
Piô XII nhìn nhận có rất nhiều người đã rời bỏ cuộc sống Kitô hữu của họ. Ngài khuyến khích  
các thành phần lãnh đạo trong Giáo Hội nỗ lực tìm mọi cách mang những kẻ khác trở về các giá 
trị đạo đức Kitô giáo. Ông Eduardo Bonnín, khi đọc huấn từ này, đã được đánh động và khởi sự 
tận lực nghiên cứu bối cảnh ấy một cách có hệ thống và nghiêm túc hơn, rồi ghi ra trên giấy 
trắng mực đen một cách cụ thể. Lúc ấy ông không phải là thành viên của Giới Trẻ Công Giáo 
Tiến Hành. ‘Ông Eduardo soạn ra một bản thảo viết tay lúc bấy giờ, vào năm 1940, được đặt tên 
là  NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG. Chúng ta hãy suy nghĩ xem làm thế nào tiếp cận MÔI 
TRƯỜNG ấy và làm thế nào biến MÔI TRƯỜNG ấy thành môi trường Kitô giáo.”  
 
Chính Rollo đầu tiên này, Nghiên Cứu Các Môi Trường, kết luận rằng thế giới trở nên càng ngày 
càng mất dần tinh thần Kitô giáo, và hậu quả là các Kitô hữu thậm chí còn giảm sút ảnh hưởng 
của mình trong các môi trường xã hội và văn hóa của họ. Hoàn cảnh này đã thôi thúc ông Bonnín 
khai triển một sinh hoạt mà chúng ta ngày nay gọi là các Khóa Cursillos, Hội Học Kitô Giáo 
(hay Phong Trào Cursillo). Để có thể đương đầu với hoàn cảnh mục vụ này mà trong đó nhiều 
người, đa số là giới trẻ, đã ruồng bỏ đức tin Kitô giáo của họ, thì Phong Trào Cursillo gắn bó với 
hai mục đích này:  

• Giúp con người hoán cải liên tục và liên hợp, tức là Phúc-âm-hóa những người đã 
được Rửa Tội, giúp họ hiểu rõ giá trị của Bí Tích Rửa Tội mà họ đã nhận lãnh, và 
khuyến khích họ hoán cải liên tục.  

• Tạo cột sống, tức biến Kitô giáo thành cột trụ vững vàng (để ảnh hưởng hay làm dậy 
men các môi trường). Chính con người sau khi được cải đổi, có khả năng quyết định 
và xác tín, có thể mang ánh sáng Phúc-âm chiếu giãi trên các môi trường khác nhau, 
đó là nơi con người đang sống và là nơi cuộc sống hằng ngày của họ diễn ra, để tạo 
một hướng đi theo tinh thần Kitô giáo cho nền văn hóa của thế giới ngày nay. 

Hai mục tiêu mục vụ này đặt nền tảng trên sự xác tín rằng các môi trường của thế giới ngày nay 
chỉ có thể được Phúc-âm-hóa do những con người đã được cải đổi bởi vì họ đã tìm thấy Chúa 
Kitô Phục Sinh. Để cải đổi các môi trường khác nhau, sự hiện diện của những người nam và nữ 
đã được canh tân thật cần thiết.  
 
Sự kiện này đưa đến một tâm thức được ông Eduardo Bonnín tóm lược như sau. 
 
Tâm Thức: 

 Thông tin tuyệt diệu nhứt là Thiên Chúa yêu mến chúng ta trong Chúa Kitô.   
 Được thông đạt bằng một phương tiện tuyệt hảo nhứt, đó là tình bạn.   
 Được hướng dẫn tuyệt vời nhứt trong mỗi con người, nam cũng như nữ, có khả năng xác 

tín, cương quyết và kiên trì.  
 
Các Yếu Tố Quan Trọng: 
Chúa Kitô, Con Người, Tình Bạn.   
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Con người không bao giờ thực sự bị tách rời khỏi Mục Đích. 
 
Mục Đích: 
Để hiểu rõ và đồng hóa sự kiện này: Phúc-âm không chỉ để chọn lựa nhân đức, nhưng là một nỗ 
lực chân thật luôn luôn dành lấy quyền để chọn Chúa Kitô và con người. 
 
Để hiểu rõ sự thật Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong Chúa Kitô. Chúa thương yêu tôi. Trên 
hết mọi sự, trở thành Kitô hữu là cảm nhận mình được Chúa yêu mến và sống trong sự kinh ngạc 
vì được yêu, bởi vì là Kitô hữu ngay thật nhứt tức là được Chúa yêu thương. 
 
“Trong khi người ta có thể dùng thần học để giúp hiểu biết về tiến trình này, còn chúng ta tin 
rằng mấu chốt của việc làm cho Tin Vui Mừng này đến với con người bình thường là làm cho họ 
ý thức rằng việc họ lâu nay đi tìm kiếm hạnh phúc, tình bạn và tình yêu thì mới tạo cho ba cuộc 
gặp gỡ thiết yếu với chính họ, với Chúa Kitô và với tha nhân trở nên dễ dàng hơn; có nghĩa là 
làm cho tiến trình này hấp dẫn và có thể đạt được” (Eduardo Bonnín – Phúc-âm hóa nhờ Hoán 
Cải). 
 
Đúng như lời phát biểu thật tuyệt vời của người bạn thân thiết của tôi là Cha David (Smith) như 
sau: “Mục đích của ba cuộc gặp gỡ trong PT Cursillo là giúp chúng ta sống đúng căn tính của 
mình trong Chúa Kitô một cách thâm thúy. Chúng ta sống căn tính ấy liên kết với con người của 
Chúa Giêsu Kitô thật trọn vẹn, có nghĩa là Nhiệm Thể Chúa Kitô. ‘... những khí cụ Chúa Thánh 
Thần dùng để ban tràn đầy ân sủng của Ðức Ki-tô là Ðầu, cho Hội Thánh là Thân Thể.’ (Giáo 
Lý GHCG # 774).  Khi chúng ta đáp lại lời ước nguyện này “Chúa Kitô tin tưởng nơi con”, thì 
chúng ta nên nhớ đó chính là Chúa Giêsu Kitô và Nhiệm Thể của Người, là Giáo Hội, tin tưởng 
nơi chúng ta hầu chúng ta tiếp tục trở nên Tin Mừng cho một thế giới tràn ngập những tin tức 
xấu xa. Nếu Giáo Hội không thể tin tưởng nơi chúng ta, thì trong bản chất chính chúng ta đang 
“loại bỏ” Chúa Kitô, có nghĩa là tách lìa Đầu (tức Chúa Kitô) ra khỏi Nhiệm Thể (tức Giáo Hội). 
 
Chúng ta được kêu gọi sống căn tính của mình trong Chúa Kitô trong toàn Nhiệm Thể, không 
được phép để Nhiệm Thể bị tách lìa khỏi Đầu,(tức là Chúa Kitô), cũng không nên quan trọng hóa 
bất kỳ một chi thể hay thành phần hay bộ phận nào của Nhiệm Thể mà làm tổn hại đến các chi 
thể khác. Trong thân thể con người, các tế bào trong một bộ phận nào đó hay cả hệ thống mà nẩy 
nở quá mức sẽ tạo ra một cái bướu, nếu không chữa trị, ắt sẽ làm suy nhược, phá nát và thậm chí 
giết chết cả thân thể.” (Cha David Smith – Thư Tín OMCC 2009).  
 
Hậu Cursillo được nghĩ ra nhằm giúp nuôi dưỡng ba cuộc gặp gỡ thiết yếu ấy được dễ dàng. Bổn 
phận của chúng ta, những thành phần lãnh đạo, là tạo sự dễ dãi cho tiến trình này mà không làm 
hỏng nó. Như Ông Eduardo Bonnín vẫn thường nói, “Là một Kitô hữu không phải là một dự án, 
nhưng là thực hiện dự án đề ra.” Nói cách khác, chúng ta tin rằng “người ta” làm và uốn nắn lịch 
sử, và vì thế, khi cải đổi “con người”, lịch sử sẽ được thay đổi toàn diện từ trong ra ngoài, nhờ 
vậy mà thay đổi mọi môi trường và tất cả những hoàn cảnh của cuộc sống bằng cách sống đời 
sống mới của chúng ta. Thánh Phaolô mô tả cốt lõi thần học của sự hoán cải hay “metanoia” như 
một sự nối tiếp gồm cả sự chết của “con người cũ” và sự sinh ra của “con người mới”; hiện thân 
Chúa Kitô; mình sống trong tiến trình nên thánh mọi giây, mọi lúc, mọi nơi và với mọi người.  
 
Mục Đích Tối Hậu và Căn Bản: 
Việc gặp gỡ thân mật với Chúa Kitô nên dành cho càng nhiều người càng tốt, nhưng không chỉ 
giới hạn cho những “kẻ xa Chúa lâu ngày”. Vì vậy, với một kế hoạch được suy nghĩ cặn kẻ, 
được nghiên cứu cẩn thận và cầu nguyện tha thiết, các giai đoạn Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và 
Hậu Cursillo thử sử dụng sức mạnh và năng lực một cách thích đáng và trong khả năng sẵn có 
June 2010 National Mailing  5 



(bằng Hội Nhóm và Ultreya) để giúp những Kitô hữu “xa Chúa lâu ngày” ấy và đôi khi cũng 
chưa phải là Kitô hữu đích thực, cho dù thiếu thông tin, hoặc nhận thông tin sai lạc, hay chưa có 
thông tin, tất cả đều được lãnh nhận tin mừng này là “Thiên Chúa yêu thương họ trong Chúa 
Kitô”. 
 
Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo cần được tổ chức như thế nào để tâm thức, bản chất 
và mục đích (của PT Cursillo) có thể được hoàn thành một cách trọn vẹn. 
 
Nền tảng chính yếu của phương pháp ấy là Phúc Âm, Tình Bạn và (tính cách) thông dụng.  
 
Để chắc chắn điều này là có thật, phương pháp trong cả ba giai đoạn đều nhấn mạnh đến cuộc  
gặp gỡ với chính mình, vì nếu không xảy ra thì không có gì là thật hết. Phương pháp cũng bảo 
đảm một cách chắc nịch rằng “cuộc hội ngộ với chính mình” phải năng động chứ không thụ 
động; phải được phát huy và tìm kiếm luôn luôn, nếu không thì tình bạn không có thật và Phong 
Trào trở thành phi lý. Cuộc gặp gỡ chính mình đảm bảo đưa đến hai cuộc gặp gỡ kia với Chúa 
Kitô và với tha nhân, vì nhờ đó các Cursillistas có được cơ hội khám phá tính cách độc đáo, sáng 
tạo và đặc biệt của mình.  
 
Tiền Cursillo Gồm Có: 
Việc tìm kiếm những kẻ xa Chúa lâu ngày và bất kỳ nam hay nữ, phải có nhân cách (tức khả 
năng xác tín, cương quyết, và kiên nhẫn), không phân biệt tuổi tác, có thể giúp tìm được những 
ứng viên năng nỗ mà cho họ cơ hội để trải qua kinh nghiệm một Khóa Cursillo. 
 
Tiền Cursillo không thể được thực hiện hàng loạt bởi một số chuyên giảng huấn và những người 
khác thụ huấn. Tiền Cursillo đơn thuần chỉ là một tình bạn được triển nở nhờ Hội Nhóm Nhỏ và 
Ultreya, nếu không bị ‘thay hình đổi dạng’. 
 
Khóa Ba Ngày: 
Các Khóa Cursillos, nhờ Ơn Sủng của Chúa và lời cầu nguyện của nhiều người, cố gắng nối kết, 
truyền đạt, và kết bạn giữa các Kitô hữu với nhau, là những người nỗ lực sống đức tin của mình 
trong tinh thần và trong chân lý hầu có thể chia sẻ với những kẻ khác đang sống không có Chúa 
hiện diện trong họ, với những kẻ chỉ quan tâm đến những hoàn cảnh bên ngoài của cuộc sống 
hằng ngày của họ, hoặc là chỉ tồn tại do các đòi hỏi của đời sống, như vậy họ không có thời giờ 
để quan tâm đến chính họ hay những kẻ khác. 
 
Khóa Cursillo không phải là một biến cố của đời sống, nhưng là phương tiện, là phương cách, là 
phương thức để có được đời sống ấy trở thành một biến cố; bởi vì sự kiện là Kitô hữu cũng 
không phải là một biến cố của đời sống, nhưng là để làm cho đời sống trở thành một biến cố liên 
tục, tuyệt vời và phải được tri ơn. 
 
Phương pháp điều hành đúng đắn Khóa Cursillo Ba Ngày phù hợp với Ơn Đặc Sủng Hình Thành 
Phong Trào Cursillo được trình bày trong Cẩm Nang Khóa Cursillo của PT Cursillo tại Hoa Kỳ. 
 
Hậu Cursillo: 
Những Điều PT Cursillo dự tính, trước tiên, là gợi lại trong mỗi con người tính cách độc đáo,  
sáng tạo và đặc biệt của mình hầu sau khi khám phá ba chiều kích này của nhân cách họ, có thể 
đồng quy với ý hướng của họ và có thể thanh luyện nhân cách của họ và dự tính phát triển chính 
họ thành con người đích thực.   
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Chúng ta hiểu rằng trong giai đoạn Hậu Cursillo theo Đặc Sủng Hình Thành Phong Trào, con 
người, một khi hiểu biết sứ điệp Kitô giáo, sẵn sàng đóng góp quan điểm và phản ứng riêng tư, 
cụ thể và rõ rệt của mình đối với Phúc Âm. Đó là lý do tại sao chúng ta không ngớt nói rằng 
những gì thực sự là phàm trần và có tinh thần Kitô giáo đều không phải là những hành vi của 
chúng ta, nói cách khác, là hình ảnh chúng ta tạo nên hoặc những thành tích của chúng ta. Nhưng 
thật ra, những gì nảy sinh từ chính con người thì tương ứng với những gì được ban cho họ (Đặc 
Sủng và Những Tư Tưởng Nền Tảng - Charisma e Ideas Fundacionales) 
 
Bất cứ ai đã trải qua kinh nghiệm sống Khóa Cursillo rồi thì hiểu rõ Khóa Học không giới hạn họ 
trong việc sử dụng những phương tiện cụ thể và riêng biệt được đề nghị: đó là Hội Nhóm và 
Ultreya. Khi được hành xử theo mục đích và cho những gì mà những phương tiện này nhằm 
cung ứng trong tinh thần và chân lý, Hội Nhóm và Ultreya không những giúp duy trì lòng nhiệt 
thành và nghị lực đã khám phá được, tái khám phá và được cảm nghiệm trong ba ngày của Khóa 
Học, nhưng cũng làm cho những đức tính này năng động, và kích hoạt chúng cùng phát triển 
chúng từ chính bản thể con người ấy trong hoàn cảnh cụ thể của mình, nghĩa là tại nơi chốn mà 
Thiên Chúa đã đặt để họ. Dĩ nhiên, khoác vào mình những vai trò của “những Kitô hữu quyết 
tâm” thì có thể dễ làm hơn,  bởi vì như những kẻ ương ngạnh chỉ thích cầu nguyện, hội họp, và 
thích làm nhiều công việc “đạo đức” khác, mà một khi họ mất đi tính cách năng động của đức 
tin, niềm xác tín, lòng nhiệt thành, sức mạnh và Phúc-âm mà mỗi Kitô hữu chân chính đều phải 
có và phải biểu lộ, thì không bao lâu những kẻ này phải chịu cảnh ngộ “mệt mỏi của những kẻ 
tốt lành” (Đặc Sủng và Những Tư Tưởng Nền Tảng - Charisma e Ideas Fundacionales). 
 
Sách Lược: 
Tình Bạn, Hội Nhóm và Ultreya. 
 
Khi vun trồng và nuôi dưỡng những mối liên hệ giữa con người với nhau, và mối liên hệ nồng 
ấm nhứt là tình bạn, ngay bên trong những hoàn cảnh hoặc môi trường của đời sống, thì chúng ta 
có thể tạo nên cột sống vững vàng và việc dậy men cần thiết phải có để đưa Tiền Cursillo của 
ngày hôm nay đến với Hậu Cursillo của ngày mai, rồi Hậu Cursillo sẽ được tăng trưởng nhờ có 
Hội Nhóm trợ lực và nhờ việc chúng ta chia sẻ trong các buổi Ultreyas.  
 
Hội Nhóm: 
Đời sống như một thực tại được chia sẻ trong tình bạn.   
 
Hội Ultreya:   
Một hoàn cảnh trong đó phần tuyệt vời nhứt của mỗi con người ảnh hưởng đến càng nhiều người 
càng tốt. 
 
Phong Cách Hình Thành: 
Là cách thức con người sống cuộc đời mình. Đó là Hồng Ân mà Chúa đã tạo dựng thành một cử 
chỉ, một sự tử tế, và một cách biểu hiện những gì được sống, với sự tự nhiên, niềm vui và lòng 
nhiệt thành.  
 
Là biểu thị của tính lạc quan căn bản; niềm hân hoan; lòng gan dạ và kiên quyết; lòng xác tín; 
những giá trị đạo đức. 
 
ĐẠI HỘI CURSILLO THƯỜNG NIÊN TOÀN QUỐC KỲ THỨ 20 
Xin vui lòng sắp xếp ngay từ bây giờ để có thể tham dự Đại Hội Cursillo Thường Niên Toàn 
Quốc kỳ thứ 20, sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, 29-7 đến Chúa nhật, 1-8-2010, tại Đại Học Dòng 
Tên Rockhurst University, Kansas City, Missouri. Vị diễn giả chính là LM David M. Knight.  
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Cha Knight sinh tại Dallas, TX, là một linh mục của GP Memphis và là giám đốc Cơ Sở His 
Way House, một trung tâm thăng tiến tâm linh, tại Memphis, TN. Cha Knight là linh hướng PT 
Cursillo tại Memphis, và đã từng là diễn giả chính tại Đại Hội Cursillo TQ ở Niagara Falls 

(1980), ở Toronto (1992), Đại Hội Cursillo của Tổ Chức Bắc Mỹ Châu 
(NA/CG) tại Saddle Lake Indian Reserve Native (1993), Đại Hội 
Cursillo của Tổ Chức Á Châu Thái Bình Dương (AP/G) tại Saipan 
(1999) và Seoul, Đại Hàn (2003), và Đại Hội Lãnh Đạo Cursillo tại 
Leavenworth, KS (1998). Ngài cũng đã nói chuyện tại những cuộc họp 
mặt cấp Miền tại St. Petersburg (1983), Hawaii (1988), Brisbane, 
Australia (1989), Palma Mallorca, Tây Ban Nha (Khóa Cursillo de 
Cursillos – 1998), và đã linh hướng các buổi tĩnh tâm, hội thảo và nói 
chuyện với các nhóm thuộc PT Cursillo khắp nước Mỹ. 
 
Cha Knight đã viết quyển “Spiritual Formation” (Đào Luyện Tâm 

Linh) cho Trường Lãnh Đạo, do PT Cursillo xuất bản, và sách “His Way” của ngài được các 
Cursillistas mến mộ và được trích dẫn trong các tài liệu Phong Trào.  
 
His Way, là một quyển sách về linh đạo cho giáo dân, đã được tiêu thụ trên 140 ngàn cuốn và đã 
được sử dụng trong các chương trình canh tân trong các giáo phận khắp Hoa Kỳ, được PT 
Cursillo dùng để ôn tập, và là sách giáo khoa cho học sinh lớp 12 tại Trường Louverture Cleary 
ở Haiti. Cha Knight đã đi Haiti để giảng dạy cho học sinh và sinh viên ở đó về quyển sách này.  
 
Trong 30 năm qua, ngài để hết tâm trí vào bộ sách Đào Luyện Đức Tin, “Immersed in Christ”, 
một chương trình huấn luyện gồm nhiều tập. Đây là một chương trình huấn luyện tâm linh dành 
cho giáo dân, có hệ thống, toàn  bộ, nhưng đơn giản, hiện được NXB Abbey Press tại Chủng 
Viện St. Meinrad, Indiana, xuất bản. Việc khai triển những chương trình như thế và đưa vào  
trong các giáo xứ và các trường học là quan tâm hàng đầu trong chương trình mục vụ của ngài.   
 
Sách và Tài Liệu đã được xuất bản: Cho đến hôm nay ngài đã xuất bản được 30 quyển sách, 
21 tập sách nhỏ và cẩm nang, và trên 50 bài viết đăng trong 29 tạp chí xuất bản định kỳ khác 
nhau. Ấn bản “His Way” đã được khai triển – tựa đề là “Reaching Jesus – Five Steps to a Fuller 
Life” (1998) – đã được chuyển ngữ sang tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Ả-Rập, Ba Lan và Nam 
Dương và đã được tái bản tại Nam Dương, Ấn Độ, Ba Lan và Peru. Sách “His Way” và “Why 
Jesus?” đang được chuyển ngữ sang tiếng Đại Hàn do LM Minhyun Cho thực hiện. Cha Cho là 
linh hướng cho PT Cursillo Đại Hàn tại Bắc Mỹ Châu. Các sách khác của ngài đã được xuất bản 
tại Canada, Phi-Luật-Tân và Úc Châu. 
 
Kinh Nghiệm Giảng Huấn: Ngài có bằng cao học về triết lý, tốt nghiệp Đại Học Gonzaga 
University (Spokane); chứng chỉ về thần học của Séminaire des Missions (Chủng Viện Thừa Sai) 
(Fourvière), Lyon, Pháp Quốc; tiến sỹ thần học của Catholic University of America -CUA (Wa, 
DC). Ngài đã dạy đạo đức học tại CUA, Loyola University ở New Orleans, LA, Christian 
Brothers University tại Memphis, và dạy các mục tử và các thầy Đại Chủng Viện của nhiều giáo 
phái khác nhau tại Đại Chủng Viện Thần Học (Giáo Phái Presbyterian). Năm 2008, ngài bắt đầu 
dạy môn thần học Công Giáo trong chương trình Cao Học tại Christian Brothers University, 
Memphis.   
 
Lệ phí ghi danh tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ 20 vẫn là $370 mỹ kim.  Chúng tôi 
khuyến khích các bạn sắp xếp công việc ngay bây giờ để có thể đi tham dự. Có thể ghi danh trên 
phiếu đính kèm Thư Tín này và gởi về địa chỉ của Văn Phòng Điều Hành Trung Ương hoặc có 
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thể ghi danh trên Trang Nhà của PT Cursillo tại địa chỉ này: www.natl-cursillo.org.  Khả năng 
Đại Học có thể thâu nhận tối đa là 650 người.  Phòng ngủ sẽ được phân phối cho những ai ghi 
tên sớm. Lệ phí ghi danh bao gồm 3 đêm nghĩ ngơi, bữa ăn tối thứ năm, 3 bữa ăn sáng, trưa và 
tối 2 ngày thứ sáu và thứ Bảy, và bữa ăn sáng Chúa nhật. Chú ý: Tất cả những người tham dự 
phải mang theo khăn trải giường, chăn, và khăn tắm. Đại Học không cung cấp những vật dụng 
này. Sẽ có xe đưa rước ngày thứ Năm, 29-7-2010, đến Đại Học từ Phi Trường Kansas City 
International Airport (MCI) mà thôi, và đưa trở lại Phi Trường Chúa nhật, 1-8-2010.   
 
Chương Trình Văn Nghệ tại Đại Hội sẽ diễn ra tối thứ Sáu, 31 – 7 -2010, và sẽ có những màn 
trình diễn ngắn về văn hóa và âm nhạc (vũ hoặc ca hát) do các nhóm sắc tộc và ngôn ngữ khác 
nhau trong PT Cursillo Toàn Quốc tại Hoa Kỳ đóng góp. Các Cộng Đồng Cursillo thuộc giáo 
phận muốn đóng góp trong chương trình văn nghệ tại Đại Hội có thể liên lạc Trung Tâm Cursillo 
Toàn Quốc ở số ĐT # 512-746-2020, hoặc trang nhà nationalcursillo.center@verizon.net, trước 
ngày 31-5-2010. Thời gian trình diễn của Chương Trình Văn Nghệ có giới hạn, nhưng BTC hy 
vọng sẽ giúp thỏa mãn các nhóm văn hóa khác nhau muốn đóng góp trình diễn. 
 
Xin vui lòng gởi Palancas cầu nguyện cho Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 20 đến địa chỉ sau 
đây: Phó Tế Ken Greene, 300 E. 36th St., Kansas City, MO 64111, Fax # 816-756-0878, e-mail: 
greene@diocesekcsj.org.  
 
TỔ CHỨC CURSILLO BẮC MỸ CHÂU & CARIBBEAN (BMCC) 
Tổ chức BMCC nhân cơ hội này xin gởi lời cám ơn các PT Cursillo giáo phận đã đáp ứng lời 
kêu gọi ủng hộ tài chánh cho chúng tôi qua văn thư gởi trong tháng Ba vừa qua. Chúng tôi xin 
PT Cursillo GP nào chưa có dịp giúp đỡ tổ chức BMCC xin vui lòng rộng lượng. Và để đáp lại 
lòng ưu ái của quý anh chị, chúng tôi xin gởi tặng bộ DVDs ghi lại Đại Hội Ultreya Hoàn Vũ kỳ 
thứ IV 2009. Chúng tôi chân thành ghi ơn về những lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của quý anh chị. 
 
De Colores!! 
Gail Terrana, Chủ Tịch BMCC 
 
THĂNG TIẾN ĐỨC TIN CÔNG GIÁO 
Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc tiếp tục cộng tác với Lighthouse Catholic Media, một chi 
nhánh của  Saint Joseph Communications (Cơ Sở Truyền Thông Thánh Giuse).  Chi tiết được 
phổ biến trên Trang Nhà của PT chúng ta: www.natl-cursillo.org. 
 
QUÀ TẶNG HIỆN KIM 
Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc hân hoan đón nhận với lòng biết ơn mọi đóng góp bằng hiện 
kim để giúp PT đẩy mạnh sứ vụ loan báo Tin Mừng của Phong Trào. Mọi đóng góp đều được trừ 
thuế lợi tức.  
 
TRUNG TÂM P.T. CURSILLO® TOÀN QUỐC  
Trung Tâm Cursillo® Toàn Quốc tiếp tục nhận thư tín từ địa chỉ cũ ở Dallas. Xin vui lòng thông 
báo Cộng đồng Cursillo sử dụng địa chỉ cũng như điện thoại và điện thư mới như sau: P.O. Box 
799, Jarrell, TX 76537, Đ.T. # 512.746.2020 và Điện Thư # 512.746.2030. 
 
Trung Tâm sẽ đóng cửa Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010, Lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Sẽ mở cửa trở lại ngày 
thứ Ba, 6-7-2010, lúc 9 giờ sáng (giờ Texas). Trung Tâm cũng sẽ đóng từ ngày thứ Ba, 27- 7 đến 
thứ Ba, ngày 3-8-2010, nhân dịp Đại Hội Cursillo Thường Niên Toàn Quốc kỳ thứ 20. Văn 
Phòng sẽ mở cửa trở lại thứ Tư, 4-8-2010. Xin lưu ý những ngày không làm việc ghi trên. 
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Ý CHỈ CẦU NGUYỆN & HY SINH HẢM MÌNH (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 (Cơ Quan Hoàn Vũ) và NACG (Nhóm Bắc Mỹ) 

 
Xin mọi người vui lòng tiếp tục thực hiện Palancas và cầu nguyện cho nhau, cho Đại Hội 
Cursillo Toàn Quốc kỳ 20 năm 2010 và cho Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc.   
 
Cầu chúc các bạn và gia đình Mùa Phục Sinh tràn đầy hồng ân của Chúa Kitô. 
 
Phục vụ anh chị em trong Chúa 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   
 

 
 
 
 
 
 
 

PHIẾU GHI DANH THAM DỰ                                                  
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC TẠI KANSAS, MO 

ở trang sau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

June 2010 National Mailing  10 



 
 
 
 
 

20th National Cursillo® Encounter Registration Form 
Rockhurst University, Kansas City, MO 

Thursday, July 29 – Sunday, August 1, 2010 
            Thứ Năm, 29 tháng 7 – Chúa nhật, 1 tháng 8, 2010 

Cost for the 20th National Encounter is $370.00 
Lệ phí tham dự Đại Hôi Cursillo Toàn Quốc Kỳ 20, năm 2010:  $370 mỹ kim 

(Please use a separate Registration Form for each person) 
            (Xin vui lòng ghi danh riêng rẽ cho từng người.) 
(PLEASE TYPE OR PRINT LEGIBLY – THANK YOU – PLEASE FILL IN ALL THE BLANKS) 
 
Last Name: ___________________________________ First Name:     
 ____________________________________________   
Tên Họ:                                                                                        Tên Gọi: 
Address:            
   
Địa chỉ: 
City:  ________________________________________  State: _________________ Zip Code:  
 ____________________________________________  ______________________  
Thành phố:                                                                                  Tiểu Bang:                                  Số Bưu Chính: 
Home Telephone: ___________________________ Work: __________________________ Fax:  
 ____________________________________________   
Điện thoại nhà                                                                     Sở làm:                                                          Điện thư: 
E-mail Address: ___________________________________________ Preferred Language:  
 ____________________________________________   
Địa chỉ e-mail:        Chọn Ngôn ngữ: 
Diocese:         Region:     
   
Giáo phận                                                                                                   Miền: 
Gender (Circle one):  Male  Female  Specify: Bishop, Priest, Deacon, or Religious   
   
Giới tính (Xin khoanh tròn) Nam       Nữ                     Xin ghi rõ: giám mục, linh mục, phó tế hay tu sỹ 
If you wish to room with a specific person (spouse, friend, relative) then the other person's Registration 
Form must accompany this form. Nếu muốn ở chung phòng với ai, phiếu ghi danh của người ấy phải được 
kèm theo phiếu này. 
 
NOTE: All registrants must bring their bed linens, blanket, and towel.  The University will not provide 
these items. 
CHÚ Ý; Mọi tham dự viên PHẢI mang theo khăn trãi giường, mền và  khăn tắm. Đại Học không cung cấp những 
vật dụng này. 
Roommate preference? (Circle One):    Yes     No     If Yes, Name:     
   
Chọn người ở chung phòng không? (Khoanh tròn) Có      Không         * Nếu có, xin ghi tên người đó: 
Wheelchair/physically challenged:         
   
Xin cho biết có đi xe lăn hoặc di chuyển khó khăn: 
Do you wish to participate with the Encounter Choir? (Circle one):    Yes     No 
Bạn muốn tham gia Ca Đoàn không? (Khoanh tròn)                                     Có          Không 
Make checks payable to: National Cursillo® Center 
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Xin ghi chi phiếu trả cho:  
Credit Card payment:   Circle one:    MasterCard    or    Visa    (No Discover or 
American Express) 
Trả bằng thẻ Tín Dụng:    Khoanh tròn                                     (Không nhận Discover hay 
American Express) 
Credit Card Number:        Expiration Date:  
   
Thẻ Tín Dụng số #        Ngày hết hạn: 
Name on Credit Card:           
   
Tên ghi trên thẻ Tín Dụng: 

 
Send this form and payment to (Xin vui lòng gởi Phiếu Ghi Danh này đến): 

National Cursillo® Center 
P.O. Box 799 – Jarrell, TX 76537 

Telephone: 512.746.2020, Fax: 512.746.2030, e-mail: nationalcursillo.center@verizon.net 
Phiếu ghi danh kèm lệ phí $370 mỹ kim cho mỗi người phải được nhận trước ngày  7-7-2010 

Full payment of $370.00 per person and this form must be received by July 7, 2010 
Không bảo đảm còn chỗ sau 7-7-2010.  * Unable to guarantee attendance after July 7, 2010! 

Hủy bỏ trước ngày 31-5-2010 phải chịu lệ phí $40 mỹ kim. Sau 31-5: không hoàn tiền lại. Miễn  ngoại 
lệ! PT Cursillo Toàn Quốc chịu trách nhiệm phải đóng tiền để giữ chỗ trước cho dù có người hủy bỏ. There is 
a $40.00 non-refundable fee for all cancellations through May 31, 2010.  No refunds after May 31, 
2010 – No exceptions!  The National Cursillo® Center is responsible for the payment to the 
University regardless of cancellations. 
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20th National Cursillo® Encounter 
Rockhurst University, Kansas City, MO 

July 29 – August 1, 2010 
 
 
Thursday, July 29, 2010 
2:00pm – 6:30pm 
All participants check-in at Student Activities Hall 
 
5:00pm – 7:00pm 
Dinner – Massman Hall 
 
7:30pm – 8:00pm 
Opening of the 20th National Cursillo® Encounter 
All participants at St. Francis Xavier Church 
 

• Opening Blessing: Most Reverend Eusebio Elizondo, M.Sp.S. 
National Episcopal Advisor 

• Opening Prayer: Rev. Peter Jaramillo, SSA 
National Spiritual Advisor 

• Welcome:  James Newkirk, Bill Pickering, and Isaias Lopez – Lay Directors 
Diocese of Kansas City - St. Joseph and Kansas City, Kansas 

 
8:00pm – 8:45pm 
Keynote Address – “The Unprofitable Servant” – Rev. David Knight 
All participants at St. Francis Xavier Church 
 
8:45pm – 9:00pm Break 
 
9:00pm – 10:00pm 
Exposition of the Blessed Sacrament – Rev. Peter Jaramillo, SSA 
Adoration of the Blessed Sacrament 
Benediction and Reposition of the Blessed Sacrament 
Reconciliation 
All participants at St. Francis Xavier Church 
 
 
Friday, July 30, 2010 
6:00am – 7:30am 
Breakfast – All participants at Massman Hall 
 
8:00am – 8:15am 
Morning Prayers – Rev. Peter Jaramillo, SSA 
All participants at St. Francis Xavier Church 
 
8:15am – 8:30am 
Prepare for Mass 
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8:30am – 9:30am 
Mass – Most Reverend Robert W. Finn, D.D., Bishop of Kansas City - St. Joseph 
All participants at St. Francis Xavier Church 
 
9:30am – 10:00am Break 
 
10:00am – 12:00pm 
Workshop Session 
 
Presentations: 
A. Regional Service Team 
 
B. Essence, Purpose, and Mentality 
 
C. Sponsoring a Friend to a Cursillo 
 

• Presentation – 40 minutes (presented separately by language) 
• Group Discussion – 35 minutes 
• Group Report – 45 minutes 

 
12:00pm – 12:15pm Break 
 
12:15pm – 2:15pm 
Lunch – Groups are color-coded at Massman Hall 
 
2:15pm – 2:30pm Break 
 
2:30pm – 4:30pm 
Workshop Session 
 
Presentations: 
A. Regional Secretariat 
 
B. The Role of the Cursillo Leader 
 
C. Friendship Group Reunion 
 

• Presentation – 40 minutes (presented separately by language) 
• Group Discussion – 35 minutes 
• Group Report – 45 minutes 

 
4:30pm – 5:00pm Break 
 
5:00pm – 7:00pm 
Dinner – Groups are color-coded at Massman Hall 
 
7:00pm – 7:30pm Break 
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7:30pm – 9:00pm 
Ultreya – All participants at Convocation Center 
 
9:00pm – 9:15pm 
Night Prayers – Rev. Peter Jaramillo, SSA 
All participants at Convocation Center 
 
All workshop sessions will be presented separately per language: 
English: A – Convocation Center, B – Science Center Room 115, C – Science Center Room 315 
Spanish: A – Mabee Theater, B – Conway Hall Room 103, C – Massman Hall Room 250 
Korean: Science Center Room 125 
Vietnamese: Finucane Jesuit Center 
 
 
Saturday, July 31, 2010 
6:30am – 8:00am 
Breakfast – All participants at Massman Hall 
 
8:15am – 9:00am 
Morning Prayers & Saturday Devotion to Mary – Rev. Peter Jaramillo, SSA 
All participants at St. Francis Xavier Church 
 
9:00am – 9:30am Break 
 
9:30am – 11:30am 
Workshop Session 
 
Presentations: 
A. Diocesan Secretariat 
 
B. Spirituality of the Cursillo Leader 
 
C. Ultreya 
 

• Presentation – 40 minutes (presented separately by language) 
• Group Discussion – 35 minutes 
• Group Report – 45 minutes 

 
11:30am – 11:45am Break 
 
11:45am – 1:45pm 
Lunch – Groups are color-coded at Massman Hall 
 
1:45pm – 2:00pm Break 
 
2:00pm – 4:00pm 
Workshop Session 
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Presentations: 
A. Criteria for Authenticity 
 
B. Dangers & Deviations 
 
C. Persevering in the 4th Day 
 

• Presentation – 40 minutes (presented separately by language) 
• Group Discussion – 35 minutes 
• Group Report – 45 minutes 

 
4:00pm – 4:15pm Break 
 
4:15pm – 5:30pm Regional Gathering 
 
5:30pm – 5:45pm Break and prepare for Mass 
 
5:45pm – 6:45pm 
Mass – Most Reverend Eusebio Elizondo, M.Sp.S. – National Episcopal Advisor 
All participants at St. Francis Xavier Church 
 
6:45pm – 8:45pm 
Dinner – Convocation Center 
 
8:45pm – 9:00pm Break 
 
9:00pm – 10:30pm 
Fiesta – All participants at Convocation Center 
 
All workshop sessions will be presented separately per language: 
English: A – Convocation Center, B – Science Center Room 115, C – Science Center Room 315 
Spanish: A – Mabee Theater, B – Conway Hall Room 103, C – Massman Hall Room 250 
Korean: Science Center Room 125 
Vietnamese: Finucane Jesuit Center 
 
 
Sunday, August 1, 2010 
6:30am – 8:30am 
Breakfast – All participants at Massman Hall 
 
10:00am 
All participants need to be checked-out by this time. 


	Thursday, July 29 – Sunday, August 1, 2010
	Diocese:         Region:       

	P.O. Box 799 – Jarrell, TX 76537
	Không bảo đảm còn chỗ sau 7-7-2010.  * Unable to guarantee attendance after July 7, 2010!
	Hủy bỏ trước ngày 31-5-2010 phải chịu lệ phí $40 mỹ kim. Sau 31-5: không hoàn tiền lại. Miễn  ngoại lệ! PT Cursillo Toàn Quốc chịu trách nhiệm phải đóng tiền để giữ chỗ trước cho dù có người hủy bỏ. There is a $40.00 non-refundable fee for all cancellations through May 31, 2010.  No refunds after May 31, 2010 – No exceptions!  The National Cursillo® Center is responsible for the payment to the University regardless of cancellations.


