THƯ TÍN VP TRUNG ƯƠNG
THÁNG 12, 2009
“NĂM THÁNH LINH MỤC” 19-6-2009 - 19-6-2010
Lm Einer R. Ochoa, LM Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc
ðây là tin mừng cho Giáo Hội Công Giáo và cho tất cả chúng ta trong
PT Cursillo, Năm Thánh Linh Mục ñã ñược ðức Thánh Cha Bênêñictô
XVI tuyên bố ngày 19-6-2009, nhân Lễ Trọng kính Thánh Tâm Chúa
Giêsu. Năm Thánh sẽ chấm dứt ngày 19-6-2010 tại Roma với sự tham
dự của một số ñông linh mục ñến từ khắp nơi trên thế giới. Ngày 4-82009, ðTC Bênêñictô XVI ñã tuyên bố Thánh Gioan Vianney Cha Sở
Làng Ars (Pháp Quốc) là Thánh Quan Thầy của các linh mục khắp thế
giới, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày Thánh Nhân qua ñời.
ðây là một năm ñặc biệt dành cho các linh mục ñể thăng tiến trong ơn
gọi nên thánh của mình bằng cách canh tân ñời sống tâm linh và quyết
tâm thực thi sứ mệnh mà Chúa Giêsu ñã ủy thác cho các ngài: ñó là việc
công bố Tin Mừng Ơn Cứu ðộ cho toàn thể nhân loại ñã ñược Chúa Giêsu hoàn tất qua cuộc
Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Người. Như ðHY Claudio Hummes, Chủ Tịch Hội
ðồng Tòa Thánh ðặc Trách Giáo Sỹ ñã nói, “ Năm Thánh Linh Mục phải ñược thực hiện một
cách ñặc biệt, một năm cầu nguyện do các linh mục, với các linh mục và cho các linh mục.” ðối
với giáo dân sự kiện ấy có nghĩa là thăng tiến trong ñời sống tâm linh với các linh mục của mình
trong cơ hội ñặc biệt này bằng cách cầu nguyện và hoạt ñộng cho các ngài, và với các ngài, bởi
vì tất cả chúng ta cùng ñược gọi nên thánh như Thiên Chúa là ðấng Trọn Lành.
Như vậy cũng thật thích hợp khi suy nghĩ một cách ñặc biệt về thiên chức linh mục trong Luật
Thờì Xưa, bí tích Truyền Chức Linh Mục, Chúa Giêsu vị linh mục tối cao ñời ñời, sứ vụ của
thiên chức linh mục và tính cách tư tế của giáo dân.
Thiên Chúa ñã chọn Do Thái là “một Vương Quốc của các linh mục và một quốc gia thánh
thiện” (Ex 19:6). Dòng tộc Lêvi ñã ñược tuyển chọn ñể phụ trách phụng vụ tế lễ trong ðền Thờ.
Các vị tư tế hay linh mục của thời Cựu Ước ñã ñược chỉ ñịnh ñể thi hành thay cho nam giới
trong tương quan với Thiên Chúa, ñể dâng hiến lễ vật và các việc hy sinh vì tội lỗi của họ và của
người dân. Nhưng chức tư tế ñã không mang lại sự cứu ñộ ngay cả với những của lễ tế hy sinh
ñã ñược dâng hiến liên tục. Tuy nhiên, chỉ có Chúa Giêsu Kitô của Giao Ước Xưa mới hoàn tất
sự cứu ñộ ấy bằng cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Người. Chức tư tế của Giao Ước
Xưa báo trước mục vụ truyền chức của thời Tân Ước.
Thiên chức linh mục là bí tích do Chúa Kitô thiết lập trong bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu, trong ñêm
bị phản bội, ñã dâng hiến bánh và rượu cho các môn ñệ, nói với họ bánh ấy là mình của Người
và rượu ấy là máu của Người, và bảo các môn ñệ hãy ăn mình và uống máu Người và hãy làm
việc này ñể nhớ ñến Người. Qua cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của mình, Chúa Giêsu
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Kitô ñã trở nên vị Linh Mục Cao Trọng ðời ðời, ñã dứt khoát hiến dâng mạng sống mình trên
Thập Giá cho toàn thể nhân loại. Thánh Lễ Misa nhắc nhớ sự hy sinh của Chúa Giêsu. Trong
Năm Thánh Linh Mục này, ñiều vô cùng quan trọng là hãy suy niệm về sự thông phần của tất cả
chúng ta, cả giáo sỹ lẫn giáo dân trong Thiên Chức Linh Mục ðời ðời của Chúa Giêsu Kitô
Chúa chúng ta.
Thiên chức Linh Mục ðời ðời của Chúa là chỉ về ơn cứu ñộ Người giành ñược cho chúng ta
bằng việc Chúa nhập thể, bằng chính ñời sống, bằng cuộc Thương Khó, cuộc Tử Nạn và Phục
Sinh của Chúa. Người nhập thể vào cung lòng ñức Trinh Nữ Maria ñể mang lấy xác thịt chúng ta
và trở thành một con người giữa chúng ta. Người loan báo Tin Mừng Vương Quốc bằng cách
cho chúng ta thấy tình yêu của Chúa Cha qua tình yêu của chính Người dành cho tất cả chúng ta.
Chúa Giêsu hạ mình xuống ñể trở nên tôi tớ của mọi người. “Con Người” từ bỏ chính mình ñể
vâng phục Thiên Chúa Cha và hòa giải chúng ta với Chúa Cha, chịu chết trên Thập Giá ñể cứu
chuộc chúng ta. Người nói với chúng ta Người ñến ñể phục vụ chứ không ñể ñược phục vụ
(Gioan 21:17). Người dạy chúng ta giá trị của sự ñau khổ và kêu gọi chúng ta ñến với Người ñể
ñược nghĩ ngơi trong Người bằng cách vác thập giá của chính mình và bảo chúng ta rằng ách của
Chúa thì êm ái và gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Chúa làm cho chúng ta trở thành bạn hữu thân
thiết của Người và ñưa chúng ta ñến cùng Cha của Người. Chúa cho chúng ta hy vọng trong các
mối Phước Thật. Người bảo chúng ta liên kết với Người ñể ñược sống và sống sung mãn. Chúa
làm cho chúng ta thành một quốc gia thánh, một dân tộc tư tế thánh thiện, chia sẻ thiên chức linh
mục tư tế ñời ñời của Người như Thánh Kinh xác nhận “ðiều ấy ñã xảy ra không phải là không
có lời thề. Một ñàng, các tư tế thuộc Giao Ước Xưa, tức Lê-vi, ñã trở nên tư tế mà không có lời
thề; còn Chúa Giêsu khi trở nên tư tế, thì lại có lời thề của ðấng nói với Người: Thiên Chúa ñã
thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: Muôn thuở Con là Thượng Tế ñời ñời, thuộc dòng tộc
Melkisêñéc” (Do Thái 7:20-21).
Mười hai tông ñồ là những linh mục hay tư tế ñầu tiên của Bộ Luật Mới ñược truyền dạy ñể duy
trì việc tưởng nhớ buổi Tiệc Ly trong Thánh Lễ, và tha thứ tội lỗi. Thiên chức Linh Mục hay Tư
Tế có hai phẩm trật: phẩm trật trưởng lão (tức giám mục) và phẩm trật tư tế (linh mục), ñứng thứ
nhì trên phẩm trật phó tế.
Các giáo dân chia sẻ thiên chức Linh Mục của Chúa Giêsu Kitô do bí tích Rữa Tội của họ. Họ
dâng hiến chính mình cùng với linh mục/tư tế và Chúa Giêsu Kitô là Linh Mục Cao Cả ñời ñời
như của lễ tế hy sinh cho Thiên Chúa Cha ðời ðời trong nghi thức Phụng Vụ Thánh Thể, và chia
sẻ ñời sống ân sủng thông qua các nhiệm tích khác.
Năm nay cống hiến cho các linh mục và giáo dân cơ hội ñể ñược nhận lãnh ơn toàn xá hay ơn ñại
xá. Toàn xá là gì? ðó là một ơn sủng có thể tha thứ mọi hình phạt ở ñời này do tội ñã ñược tha
thứ miễn là không còn dính dáng ñến tội, kể cả tội nhẹ. Ba ñiều kiện ngoại tại ñòi buộc là: phải
xưng tội vài ngày trước hoặc sau ngày lãnh ơn toàn xá, phải rước Lễ, và cầu nguyện theo ý chỉ
của ðức Giáo Hoàng. Nếu những ñiều kiện này không ñược chu toàn thì chỉ nhận ñược ơn ñại xá
mà thôi. Ơn toàn xá chỉ có thể nhận một lần trong một ngày.
Ơn toàn xá ñã ñược ban cho trong ngày ñầu tiên của Năm Thánh Linh Mục, nhân dịp kỷ niệm
150 năm ngày Thánh Gioan Maria Vianney tạ thế (ngày 4 tháng 8), trong các ngày thứ Năm ñầu
tiên của 5 tháng ñã qua và cũng sẽ ñược ban trong những ngày thứ Năm ñầu tiên của mỗi tháng
còn lại, và vào ngày cuối cùng của Năm Thánh Linh Mục, ñó là ngày 19 tháng 6 năm 2010 “cho
tất cả các giáo hữu thật sự ăn năn hối cải, trong một thánh ñường hay nhà nguyện, thành tâm
tham dự Thánh Lễ Misa, rước Lễ, và cầu nguyện cùng Chúa Giêsu Kitô Thầy Cả ðời ðời cho
các linh mục của Giáo Hội, và thực hiện bất cứ việc lành nào khác trong ngày ñó, hầu Chúa có
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thể thánh hóa và ñào luyện các ngài phù hợp với Thánh Tâm Chúa”, miễn là “các ngài ñã ăn năn
và ñền hết các tội lỗi của mình qua bí tí hòa giải và cầu nguyện theo ý của ðức Thánh Cha.”
Ơn toàn xá cũng sẽ ñược ban cho các vị cao niên, những kẻ ñau ốm và tàn tật phải ở trong nhà,
là những kẻ “với tâm trí xa lánh mọi tội lỗi và có lòng muốn hoàn tất ba ñiều kiện thông thường
càng sớm càng có thể”, ñọc kinh vào những ngày nói trên “ñể xin thánh hóa các linh mục và
thành tâm dâng mọi bệnh tật và những thử thách gay go trong cuộc ñời của mình cho Chúa nhờ
lời chuyển cầu của ðức Maria Nữ Vương các Thánh Tông ðồ.”
Ơn ñại xá ñược ban cho mọi giáo hữu mỗi khi họ tận tình ñọc năm kinh Lạy Cha, Kính Mừng và
Sáng Danh, hoặc một kinh nào khác ñã ñược chấp nhận cốt ñể cho ý chỉ này “vinh danh Thánh
Tâm Chúa Giêsu, ñể xin nhậm lời cho các linh mục ñược bảo toàn trong ñức khiết tịnh và ñời
sống thánh thiện.”
Ơn toàn xá sẽ ñược ban cho “các linh mục thật lòng ăn năn hối cải”, có thể ñược áp dụng cho
chính các linh mục, hoặc cầu bàu cho những người anh em ñã qua ñời, khi mà “trong bất cứ ngày
nào, thành tâm ñọc ít nhất là Kinh Sáng hay Kinh Chiều trước Thánh Thể, ñược trưng bày ñể
mọi người thờ phượng hay ñược giữ trong nhà tạm, và những người, noi gương Thánh Gioan
Maria Vianney dâng chính mình với tâm hồn sẵn sàng và rộng lượng ñể lãnh nhận các phép bí
tích, nhứt là Bí Tích Hòa Giải.” ðiều cần thiết là họ phải “theo ñúng những quy luật hiện hành,
như ñi xưng tội, tham dự Tiệc Thánh Thể và cầu nguyện theo các ý chỉ của ðức Giáo Hoàng.”
Ơn ñại xá ñược ban cho các linh mục, các vị này cũng có thể áp dụng cho những anh em linh
mục ñã qua ñời mỗi khi các ngài thành tâm ñọc những kinh nguyện ñược chính ñáng chấp thuận
hầu có thể sống một ñời sống thánh thiện và thi hành những chức vụ ñược giao phó cho mình
một cách lành thánh.
Chúng ta cám ơn ðGH Bênêñictô XVI ñã ban cho năm nay làm Năm Thánh Linh Mục và dành
cơ hội ñặc biệt này ñể cầu nguyện cho các ngài và cùng với các ngài cầu cho các linh mục ñược
thánh hóa và cả chúng ta nữa qua các ơn toàn xá và ñại xá, và các việc lành chúng ta làm. Chúng
ta cám ơn Chúa Giêsu Kitô là Thầy Cả ðời ðời ñã cho Giáo Hội những vị ñã ñược chọn trong số
các giáo hữu ñể chia sẻ thiên chức linh mục ñời ñời của Chúa, trở thành những linh mục ñược
tấn phong bằng cách làm cho các ngài trở thành những người cọng tác ñặc biệt của Chúa trong
chương trình cứu ñộ của Chúa, lo lắng săn sóc cho những anh chị em của các ngài. Chúa làm cho
các ngài trở nên những kẻ bắt cá, những kẻ chữa lành, những tiên tri, và thầy dạy. Chúng ta tôn
kính các linh mục ñược vinh dự cất nhắc lên bậc thánh, trong số ñó vị Quan Thầy của các Linh
Mục là Thánh Gioan Maria Vianney, Thánh Augustinô, Thánh Gioan Bosco, Thánh Alfonsô
Liguori, Thánh ðôminicô, các Tiến Sỹ Hội Thánh, các vị anh hùng, các nhà truyền giáo, các giáo
hoàng, các giám mục, các linh mục khiêm nhường, và ñông ñảo những vị khác nữa. ðặc biệt
chúng ta tôn vinh tất cả các linh mục hiện tại của chúng ta là những kẻ âm thầm và khiêm cung
chu toàn công việc mục vụ của mình trong các giáo xứ, các tu viện, các trường học, các ñại học,
các phong trào, và trong những tổ chức phục vụ dân Chúa từ lúc còn trong bụng mẹ cho ñến khi
nghĩ yên trong mồ như là những kẻ ban phát các bí tích và những tác nhân của ơn thánh và tình
yêu ña dạng của Thiên Chúa.
Quả thật ñây là một cách thức tuyệt hảo Thiên Chúa bày tỏ việc chia sẻ thiên chức linh mục ñời
ñời của Chúa với tất cả chúng ta. ðây là tình yêu của Chúa và của Thiên Chúa Cha tạo cho Chúa
Giêsu Kitô nhập thể trong cung lòng ðức Maria nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và trở
nên một con người giữa chúng ta. Chúa Giêsu ñến ñể mang cho chúng ta tình yêu của Chúa Cha
qua tình yêu và tình bạn tuyệt vời “Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, bởi vì tôi tớ không biết
việc chủ làm. Trái lại, Thầy gọi các con là bạn hữu, bởi vì những gì Thầy biết ñược bởi Chúa
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Cha thì Thầy cho chúng con biết.” (Gioan 15:14-16). ðược xác tín về tình yêu của Chúa, chúng
ta ñã quyết tâm sống trọn vẹn như các Kitô hữu ñích thực và chia sẻ tình yêu ấy với những anh
chị em chúng ta, mà nhờ tình bạn ñem họ ñến cùng Chúa Giêsu. Và như Chúa Giêsu ñã hiến
dâng ñời sống của mình cho Chúa Cha trên thập giá như của lễ hy sinh cho chúng ta ñược ơn cứu
chuộc cho nên chúng ta vác lấy thập giá của chúng ta ñể theo Chúa và liên kết những sự hy sinh
của chúng ta với sự hy sinh của Chúa vì phần rỗi của chúng ta và của các anh chị em chúng ta.
ðây là một Năm cho các Linh Mục, một Lễ ðại Xá cho các Linh Mục. Chúng ta ñược mời gọi
sống Sùng ðạo, Học ðạo và Hành ðạo trong năm nay một cách thật ñặc biệt bằng những lời cầu
nguyện và những việc lành cùng với các ngài và cho các ngài trong khi chúng ta khiêm nhường
tiến bước trong suốt Ngày Thứ Tư nhờ Chúa Giêsu Kitô dẫn dắt chúng ta về nhà Cha.
De Colores!
ðức Mẹ Guadalupe, Quan Thầy Mỹ Châu, Cầu cho chúng con!
Thánh Phalô Tông ðồ, Quan Thầy Phong Trào Cursillo, Cầu cho chúng con!
LÃNH ðẠO TRONG PT CURSILLO
Hai Thư Tín VPTƯ vừa qua có hai bài viết về Lãnh ðạo. Trong Thư Tín Tháng Tám có một bài
tổng quát về “Lãnh ðạo trong PT Cursillo”. Trong Thư Tín Tháng Mười chúng ta thấy bài “Ơn
Gọi Lãnh ðạo – một Ơn Gọi.” Trong bài viết này chúng tôi bàn riêng về những vai trò và trách
nhiệm của một người lãnh ñạo trong PT Cursillo.
Một Cursillista Lãnh ðạo
Trong bài Rollo Lãnh ðạo có câu này: trong Kitô giáo, những người lãnh ñạo là những kẻ ñã
nghe tiếng Chúa Kitô gọi, cương quyết dấn thân vào hoạt ñộng tông ñồ có khả năng ảnh hưởng
những kẻ khác hướng dẫn họ gặp gỡ Thiên Chúa.
Vì thế, một Cursillista lãnh ñạo là một tông ñồ nhiệt thành; một người dốc hết khả năng mình
vào việc phục vụ Chúa Kitô. Như ðGH Piô X ñã thốt lên, “"Họ phải là những người Công Giáo
trưởng thành, xác tín về ñức tin, vững vàng ñi theo con ñường của ðạo Chúa, chân thành tận
hiến cho Giáo Hội, và ñặc biệt cho Tòa Thánh và cho ðấng ðại Diện của Chúa Kitô trên trần
gian này; họ phải là những người có lòng ñạo thật sự, có nhiều nhân ñức, có những thói quen
trong lành, có một ñời sống chẳng có ñiều gì ñáng trách, khiến cho họ khi phục vụ sẽ nên gương
sáng có hiệu quả cho mọi người" (Thánh Piô X, The Firm Proposal - Quyết Nghị).
LM Frank S. Salmani, trong Lời Bạt cuối sách của ngài “Những Người Môn ðệ CHÚA SAI ðI”,
ñã viết, “Nếu chúng ta xác tín rằng chúng ta ñược gọi ñể làm người lãnh ñạo trong PT Cursillo,
chúng ta phải hiểu, tiếng gọi ấy giống như bất cứ tiếng gọi nào khác cũng ñều là một ơn gọi, chứ
không phải cái chúng ta chọn. Chúa chọn chúng ta. Chấp nhận tiếng gọi ấy có nghĩa là thực hiện
sự cam kết gắn bó với Chúa và với việc Chúa. Sự cam kết ấy ñòi hỏi chúng ta hướng ý chí chúng
ta vào những gì Chúa muốn chúng ta thực thi. ðiều ấy có nghĩa là chúng ta phải là những người
quản gia có trách nhiệm, biết chia sẻ cho thế giới thời giờ, tài năng và kho tàng của chúng ta.
Nếu chúng ta nhận lãnh nhiệm vụ làm người lãnh ñạo Cursillo, thì cũng hàm ý rằng nhiệm vụ ấy
phải là nhiệm vụ tông ñồ hàng ñầu của chúng ta. Không phải ai cũng ñược gọi ñể làm hết mọi
thứ ñâu. Chúng ta không ñược gọi ñể làm mọi việc, nhưng một khi chúng ta ñã chấp nhận thách
ñố nào thì hãy tập trung chú tâm vào thách ñố ấy.”
Chúng ta cần tìm những cách ñể duy trì sự quyết tâm của chúng ta. Trước hết, chúng ta cần hoạt
ñộng liên tục gia tăng tiến trình hoán cải của chúng ta, nhứt là khi chúng ta lãnh nhận một vai trò
lãnh ñạo Cursillo. Hoán cải không phải là ñiều mà ta có thể nói rằng “Tôi ñã ñạt rồi.” ðôi lúc
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chúng ta có thể quên rằng việc chúng ta “làm” (làm việc ñạo Chúa) có hiệu quả và dễ thực hiện
hơn bất kỳ ñiều gì khi chúng ta ý thức về tình trạng “là” (Kitô hữu) và khi việc phục vụ tha nhân
(tức yêu thương) của chúng ta ñạt “cao ñộ”. “ðiều chúng ta cần ñến trước hết là một ñời sống
vững bền trong cầu nguyện (Sùng ðạo) và học hỏi (Học ðạo). Sùng ðạo (ñể Nên Thánh) và Học
ðạo (ñể ðào Luyện) giống như là “nhiên liệu” dành cho công cuộc Loan Truyền Phúc Âm và
hoạt ñộng tông ñồ. Không có một ñời sống vững mạnh ñặt nền tảng vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ
xài hết nhiên liệu rất nhanh chóng. Bao lâu chúng ta dành thời giờ cho việc cầu nguyện và học
hỏi, bấy lâu chúng ta vẫn còn có ñủ khí cụ chúng ta cần hầu tiếp tục biến cải xã hội” (Sách ñã
dẫn tr. 175).
Là thành phần lãnh ñạo PT Cursillo, một trong những trách nhiệm của chúng ta là bảo toàn tình
trạng nguyên vẹn và tính cách trung thực của PT Cursillo bằng cách ôm lấy và phát huy Ơn ðặc
Sủng của các vị sáng lập Phong Trào hay là Ơn ðặc Sủng Hình Thành Phong Trào. Dù chúng ta
ñang phục vụ trong Trường Lãnh ðạo, là thành viên của Văn Phòng ðiều Hành, hay là thành
phần của Nhóm Phục Vụ Miền, trách nhiệm như nhau.
Trường Lãnh ðạo & Trách Nhiệm của Thành Viên
Là thành phần lãnh ñạo, trách nhiệm của chúng ta trong Trường Lãnh ðạo là tìm cách chú tâm
nhiều hơn, dấn thân nhiều hơn và liên kết nhiều hơn ñể càng gia tăng việc sống những ñiều căn
bản ñể trở nên Kitô hữu ñích thực trong thành phần lãnh ñạo của chúng ta, trong PT Cursillo và
trong ñời sống chúng ta.
Chúng ta cần phải loại bỏ ngay ý nghĩ rằng Trường Lãnh ðạo chỉ ñể lập kế hoạch tổ chức Khóa
Ba Ngày mà thôi, ñể chuẩn bị các Rollistas và các nhóm trợ tá. Trường Lãnh ðạo không phải là
xưởng sản xuất các bài Rollos, hay Rollistas hay các Khóa Cursillos 3 Ngày Cuối Tuần; cũng
không phải là trường giáo lý hay một trung tâm nghiên cứu hay học hỏi mục vụ.
Trên hết, Trường Lãnh ðạo là một nhóm người. Một cái gì hiện hữu trước, trong và sau các buổi
sinh hoạt (hội họp, gặp nhau). Một cái gì hoạt ñộng bên trong và bên ngoài “Trường”. Trên hết,
ñó là Kitô giáo thực hành. ðây là sự hiệp nhứt và hiệp thông sở dĩ thực hiện ñược là nhờ bầu khí
ñối thoại (một hội nhóm), tại ñây tất cả mọi người ñều có khả năng và có một cái gì ñể chia sẻ và
ñể học hỏi, ñể ñặt ra những câu hỏi và ñể ñưa lên những ñề nghị. Một bầu khí chân thật, tin cậy,
trung thực, tự do, phù hợp (quyền lợi và nghĩa vụ), ña nguyên (trong ơn gọi và ñịa vị), hiệp nhứt
trong ña dạng, và khiêm nhường, ích lợi cả cho cá nhân lẫn cộng ñồng.
Mỗi ngày, những người lãnh ñạo tìm cách:
• Tập trung sự chú ý hơn ñể những ñiều căn bản của Kitô hữu ñích thực trở thành trung
tâm ñiểm hay cái trục của ñời sống họ. Và tâm thức của họ về các Khóa Cursillos cũng là
trung tâm ñiểm hoạt ñộng của họ với vai trò lãnh ñạo trong PT Cursillo.
• Quyết tâm hơn, dấn thân hơn với Chúa Kitô nhân danh Vương Quốc của Chúa ở trần
gian và kết hiệp với những người lãnh ñạo với nhau, nên một.
• Hăng say làm công việc “thăm dò” và truyền ñạt lòng hăng say không biết mệt mỏi.
• Thông cảm với kẻ khác, hiểu biết khả năng và tài ba của nhau và hoạt ñộng phối hợp với
nhau. Người lãnh ñạo phải sẵn sàng hy sinh mọi thứ, bỏ qua một bên những nhu cầu cá
nhân và hướng thời giờ, tài năng và kho tàng cho công việc của Chúa (Sách ñã dẫn trang
170).
• ðo lường nhịp cảm xúc của nhóm hoặc kích ñộng nhóm và những buổi hội nhóm. Phát
huy “tình bạn”.
• Chuẩn bị và cải thiện Hội Ultreya. Trường Lãnh ðạo ñối với Ultreya tương tự như nhóm
trợ tá ñối với Khóa Cursillo Ba Ngày. Cư xử trong Khóa Cuối Tuần như thế nào thì
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•
•

chúng ta cũng cư xử trong buổi Ultreya như vậy, y như chúng ta là trợ tá trong Khóa Học
vậy.
ðốc thúc và chỉnh ñốn lòng hoán cải của những Cursillistas thành phần tạo nên Hội
Ultreya.
Tìm kiếm và thúc ñẩy thêm thành phần lãnh ñạo trong PT Cursillo. Một lần nữa Cha
Salmani nhắc nhở chúng ta, “Những ai ñang ở trong Trường Lãnh ðạo phải tìm thêm
nhiều thủ lãnh mới sẵn sàng cam kết làm việc cho Phong Trào. Các bạn hãy nhớ lại
chúng tôi ñã giải thích thế nào về sự khác biệt giữa quyền lực và làm cho kẻ khác có khả
năng lãnh ñạo. Chúng ta tồn tại chỉ ñể tìm người thay thế chúng ta, chỉ ñể phát triển nhiều
bạn ñồng liêu hơn nữa ñể giúp phục vụ cộng ñồng Cursillistas rộng lớn hơn, ñể hỗ trợ họ
làm công việc biến cải các môi trường. ðiều ấy cho ta thấy người lãnh ñạo Cursillo và
các Cursillistas khác nhau như thế nào” (Sách ñã dẫn, tr. 98).

Một buổi sinh hoạt thiết yếu của Trường Lãnh ðạo là sự tập họp của những người lãnh ñạo lập
thành ba giai ñoạn hoặc khối khác nhau của Phong Trào: như Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và
Hậu Cursillo, dưới sự hướng dẫn của một Trưởng Khối, do VPðH/GP sắp ñặt. Tất cả những
thành phần lãnh ñạo này cùng với Trưởng Khối sẽ họp với nhau. Một số người sẽ họp với Khối
Tiền Cursillo ñể sinh hoạt với những phần tử khác nhau dính dáng ñến Tiền Cursillo; một số
khác sẽ làm việc với Khối Khóa Cursillo Cuối Tuần, và nhóm ñông hơn sẽ làm việc về những
vấn ñề liên quan ñến Hậu Cursillo. Các ủy ban trong mỗi Khối hay giai ñoạn của PT Cursillo sẽ
xem xét những hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau của cộng ñồng trong mỗi giai ñoạn, và làm việc
ñể tìm các giải pháp.
Ví dụ, Khối Tiền Cursillo có thể hoạt ñộng với những ủy ban ñặc trách về phần hành bảo trợ và
trách nhiệm của người bảo trợ; chuẩn bị cho các khóa sinh, tiếp tục hỗ trợ khóa sinh sau Khóa
Học, v.v…; giúp khóa sinh ñiền và nộp ñơn, ấn ñịnh ngày khởi sự và hết hạn nộp ñơn, v.v.; và lo
những hoàn cảnh ñặc biệt khác trong giai ñoạn hay Khối Tiền Cursillo.
Khối Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần có thể hành ñộng theo nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau
của Khóa Học; như tuyển chọn trợ tá, khóa trưởng, chuẩn bị họ và cho họ biết trách nhiệm của
họ, v.v… Mặc dù ủy ban này xem ra ăn khách và hấp dẫn nhứt, nhưng phải có ít nhân sự hơn hai
ủy ban kia.
Ủy ban thứ ba, tức Ủy Ban Hậu Cursillo, sẽ gặp gỡ nhau ñể ñối thoại và hoạt ñộng về tất cả
những gì liên quan ñến Hậu Cursillo. ðó là các buổi hội Ultreyas, Hội Nhóm Thân Hữu, tổ chức
các buổi tĩnh tâm và hội thảo, v.v…
Chúng ta hãy nhớ rằng ñây chỉ là một sinh hoạt trong chương trình của Trường Lãnh ðạo mà các
thành viên ñược chia thành những nhóm nhỏ hay ủy ban. Có những sinh hoạt khác trong Trường
Lãnh ðạo, nói chung, liên quan ñến bất kỳ giai ñoạn nào vừa ñề cập và những hoàn cảnh ñặc biệt
của giai ñoạn ấy. Không thể nại lý do mình là thành viên của một trong ba ủy ban này ñể tránh
né thi hành bổn phận và trách nhiệm thông thường trong bất kỳ giai ñoạn nào của Phong Trào
ñang cần ñể ý một cách ñặc biệt.
Sau mỗi sinh hoạt hay mỗi lần họp của Trường Lãnh ðạo, thật hữu ích nếu thực hiện ñược một
bản tường trình ngắn về những gì ñã ñược thảo luận và những kết quả ñạt ñược hay những quyết
ñịnh của nhóm. Bản tường trình ghi chép các ñề nghị ñể trao cho Văn Phòng ðiều Hành GP ñể
xem xét và ñặt kế hoạch hành ñộng ưu tiên theo nhu cầu ñịa phương. ðiều quan trọng là cần
phải có sự liên tục nữa.
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Văn Phòng ðiều Hành Giáo Phận – Vai Trò & Trách Nhiệm
Văn Phòng ðiều Hành Giáo Phận (VPðH/GP) là một nhóm phục vụ. Với tư cách là một tác
nhân phục vụ, họ có trách nhiệm bảo toàn và củng cố tâm thức, mục ñích và phương pháp căn
bản giúp giải thích Phong Trào Cursillo và là ñặc ñiểm của PT. Cơ cấu này không phải là tháp
ngà của quyền lực ñể ñiều khiển và ra lệnh.
Bổn phận của VPðH/GP có thể ví như công việc của một cảnh sát công lộ, hiện diện ñể hướng
dẫn, chỉ ñường và thúc giục xe cộ lưu thông ñiều hoà; nhưng mỗi người chọn chiếc xe cho mình.
Nhân viên cảnh sát không làm phận sự áp ñặt việc này.
Những người hình thành VPðH/GP phải tuân thủ những qui tắc sau ñây:
• Phải liên kết với Văn Phòng ðiều Hành Toàn Quốc (Xin xem Phụ Bản “A” trong sách
Cẩm Nang Lãnh ðạo).
• Phải hỗ trợ và tham gia trong cơ cấu Miền;
• Phải Trung Tín với tâm tưởng, bản chất, mục ñích và sách lược của Phong Trào;
• Phải tuân giữ Chính Sách PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ và chấp hành Cơ Cấu Miền;
• Phải sử dụng tài liệu chính thức của PT Cursillo tại Hoa Kỳ (Xin xem Phụ Bản “A” của
Cẩm Nang Lãnh ðạo).
Mỗi một VPðH/GP phải ñược hình thành bởi những thành phần lãnh ñạo như sau:
• Có tiêu chuẩn, ñã và ñang hướng dẫn,
• Có tinh thần, ñã và ñang khích lệ cũng như thúc ñẩy những người khác;
• Có lòng hăng hái, và ñang phục vụ Phong Trào, xuất thân từ các Nhóm Thân Hữu,
Ultreyas, hay Trường Lãnh ðạo.
Phong Trào không ñược phát huy chỉ vì sự kiện duy nhứt là thuộc về một Văn Phòng ðiều Hành,
nhưng chính yếu là nhờ phương cách hòa nhập vào tiêu chuẩn, tinh thần và lòng nhiệt thành của
những người trong VPðH.
Sự phục vụ Giáo Hội trong PT Cursillo, nhờ lồng vào công tác mục vụ thật sự và có hiệu quả,
ñòi hỏi các thành viên VPðH phải có:
• một ý thức về Giáo Hội;
• một mối liên hệ thân tình, thường xuyên và thuận lợi với Hàng Giáo Phẩm;
• một mối liên hệ thân tình và ñích thực với những người có trách nhiệm về Mục Vụ;
• một sự tiếp xúc thành thật và hào phóng với các phong trào khác, các công việc tông ñồ
và những ñoàn thể của Giáo Hội.
Các Tổ Chức Văn Phòng ðiều Hành
• VPðH phải ñược tổ chức ñể trông nom những nhu cầu của giáo phận.
• Cần thiết phải có các thành viên ñể ñược thay thế mỗi 2 ñến 3 năm.
• ðể biết thêm chiết khác, xin ñọc Chương 7 của Sách Cẩm Nang Lãnh ðạo.
Việc phục vụ Phong Trào trong giáo phận ñòi hỏi:
• Phải biết và phổ biến phương pháp của các Khóa Cursillos và tâm thức của Phong Trào,
hầu tâm thức ñược áp dụng ñúng ñắn;
• Hướng dẫn và thúc ñẩy Phong Trào trong ba giai ñoạn của nó;
• Trông nom làm sao ñể chỉ tổ chức các Khóa Cursillos Cuối Tuần khi cần thiết mà thôi;
• Cố gắng ñạt tới việc ñiều hành Trường Lãnh ðạo thật ñúng ñắn, bảo ñảm tuân hành ñúng
nhiệm vụ của Trường.
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Nhóm Phục Vụ Miền
Nhóm Phục Vụ Miền là một nhóm yểm trợ dấn thân phục vụ các nhu cầu của mỗi giáo phận
trong Miền. ðây là “cánh tay nối dài” của Văn Phòng ðiều Hành Toàn Quốc (VPðH/TQ) ngay
trong các giáo phận của mỗi miền.
Vai Trò và Trách Nhiệm
Nhóm Phục Vụ Miền gồm có một ðiều Hợp Viên Miền (ðHV/Miền), ba thành viên và một vị
Linh Hướng. ðHV/Miền của mỗi nhóm ngôn ngữ là một thành viên chính thức của VPðH/TQ
có “quyền phát biểu và bỏ phiếu”. Tất cả các ðHV/Miền, ñại diện các nhóm ngôn ngữ khác nhau
trong Miền, tạo thành VPðH/TQ. Họ chính là những người thiết lập, khai triển, xác nhận, và thi
hành các văn kiện chính thức của PT Cursillo trong Miền của họ, như là:
• Những Hướng Dẫn về Cơ Cấu Miền
• Nội Quy ðiều Hành
• Chính Sách PT Cursillo Toàn Quốc
Nhóm Phục Vụ Miền phải nỗ lực:
• Liên Lạc mỗi VPðH/GP trong miền của mình ñể tự giới thiệu và nhờ ñó bắt liên lạc và
trao ñổi với nhau những tin tức và ưu tư về PT.
• Thăm viếng tất cả PT giáo phận trong Miền của mình và thực hành “tiếp xúc cá nhân”.
• Giúp tổ chức tối thiểu một Khóa Hội Thảo mỗi năm trong một giáo phận trong Miền.
• Thường xuyên liên lạc (bằng ñiện thư hay thư qua bưu ñiện) qua Bản Tin hằng tháng về
những sinh hoạt trong Miền và bất kỳ tin tức liên hệ nào khác.
Nhóm Phục Vụ Miền họp mặt tối thiểu hai lần một năm, trong Mùa Xuân và Mùa Thu, và quyết
tâm cam kết tham dự mọi sinh hoạt của PT Cursillo Toàn Quốc.
De Colores!
TÓM LƯỢC NĂM TÀI CHÁNH 2009 (1-10-2008 ñến 30-9-2009
ðẠI HỘI CURSILLO® TOÀN QUỐC
ðại Hội Cursillo® Toàn Quốc kỳ 19 tại ðại Học CSUSB (California State University at San
Bernardino) khởi sự chiều thứ Năm, 30-7-2009 với trên 650 thành viên PT Cursillo Toàn Quốc
Hoa Kỳ ñã ñến tham dự; có người ñến từ miền Tây xa tít tận Hawaii, người khác từ miền Bắc tận
Canada, và cả những người từ miền ðông tận Miami, Florida. Niềm vui tràn ngập khi các bạn bè
quen nhau từ những dịp ðại Hội của các năm trước lại cùng nhau tái ngộ tay bắt mặt mừng.
Những Cursillistas ñến lần ñầu tiên cũng cảm thấy ấm áp và yêu thương hiện rõ nét mỗi khi các
Cursillistas tập họp lại với nhau. Những nết chính về ðại Hội ñã dược tường thuật và phổ biến
trên Trang Nhà của PT Cursillo ở ñịa chỉ sau ñây: www.natl-cursillo.org .
OMCC TỔ CHỨC HỘI ULTREYA KỲ IV
Sau phần thảo luận nhóm nhỏ và tường trình với hội nghị tại ðại Hội Cursillo Thường Niên ở
San Bernardino, các tham dự viên ñược thông báo ñã ñến giờ ñón xe buýt ñi Anaheim
Convention Center Arena tham dự Hội Ultreya kỳ IV, do cơ quan OMCC, một tổ chức ñiều hành
PT Cursillo Hoàn Vũ tổ chức. Hội Ultreya ñầu tiên ñã diễn ra tại Roma năm 1966, Hội Ultreya
kỳ 2 tại Thành Phố Mexico năm 1970, và Hội Ultreya kỳ 3 lại trở về Roma, năm 2000. Và Hội
Ultreya kỳ 4 lại ñã xảy ra ở ñây, Hoa Kỳ!
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Tại Anaheim Convention Center Arena, chúng tôi ñã cùng với 5000 anh chị Cursillistas khác ñến
từ khắp nơi trên thế giới. Mọi người tràn ñầy lòng hăng say và tình yêu cho Thiên Chúa. Trong
khi ñó bầu khí rất an bình.
Vị diễn giả chính của ðại Hội là TS Guzman Carriquiry Lecour. Ông ñã từng phục vụ trong Hội
ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân trong 35 năm, dưới triều các Giáo Hoàng Phaolô VI, Gioan
Phaolô II, và hiện nay là ðức Bênêñictô XVI. Trách nhiệm của TS Lecour bao gồm việc công
nhận nhiều ñoàn thể của giáo dân, các cộng ñồng Hội Thánh, và các phong trào trong Giáo Hội.
Sau ñây là một vài ñiểm chính ñược chọn lọc từ bài thuyết trình của TS Lecour:
“ ‘Bất cứ ai ñã tìm ñược một ñiều gì có thật, ñẹp và tốt lành trong ñời sống của mình – như kho
tàng có thật, viên ngọc quý giá cao – thì vội vàng ñem khoe khắp chốn, trong gia ñình, nơi làm
việc và ở bất cứ môi trường nào ñời họ trải qua.’ ðiều này ñã ñược ðGH Bênêñictô XVI công
nhận trong bài giảng của ngài ngày 3-6-2006. Vì thế, một vài ngày trước ñó, trong thông ñiệp
ngày 22-5, ðTC ñã thúc giục các phong trào mang ‘ánh sáng Chúa Kitô ñến mọi môi trường xã
hội và văn hóa mà các bạn ñang sống’ ghi nhớ rằng , ‘lòng hăng hái truyền giáo là bằng chứng
về kinh nghiệm cơ bản của lòng trung thành ñối với ñặc sủng lúc nào cũng ñược canh tân; lòng
trung thành này trội hơn bất kỳ thái ñộ rút lui vì mệt mỏi hay ích kỷ.’”
Chúng ta lúc nào cũng phải tái khám phá Giáo Hội như một bí tích ñâm rễ sâu trong ñời sống
Chúa Ba Ngôi, một ñời sống, ñối với toàn thế giới, có ý nghĩa như là mầu nhiệm ơn cứu chuộc,
mặc khải bản chất hành hương của dân Chúa hiện diện trong lịch sử như là một Lễ Hiển Linh có
tính cách vừa mới lạ vừa ñương thời mà vô tận của Nhiệm Thể Chúa Kitô. Nhiệm Thể này bao
gồm tất cả những ñều trên như là một món quà với tất cả vẻ ñẹp khó nhìn thấy của mầu nhiệm
ấy, ñồng thời nhiệm thể ấy cũng tạo thành các yếu tố trong tất cả [những ñiều trên]. Nhiệm Thể
ấy không phải là của ta, mà là của Chúa.”
“Hãy tiến lên, hỡi các bạn! Hình như lời chào mừng và thúc giục ấy có ý bảo “vượt xa hơn nữa”.
Ơn sủng của Chúa ñưa chúng ta vượt ra ngoài giới hạn của chúng ta, soi sáng trí khôn chúng ta
“vượt lên trên” sự hiểu biết của ñức tin chúng ta và dẫn ñưa chúng ta vượt ra ngoài những
chương trình và kế hoạch của chúng ta, mời gọi chúng ta trở thành những chứng nhân và những
nhà truyền giáo, luôn luôn vượt ra ngoài mọi sự kìm hãm, và ơn sủng của Chúa chờ ñợi chúng ta
bên ngoài lịch sử, trong nơi vĩnh cửu. Hãy tiến lên, hỡi các Bạn Cursillistas!
Một ñiểm nổi bật của Hội Ultreya kỳ diệu này là Hội Nhóm Nhỏ giữa hơn 5000 tham dự viên.
Chúng tôi ñược yêu cầu tập họp từng 3-4 người một nhóm và nên hội nhóm với những người
chưa quen biết. ðó là ba mươi phút ñầy sinh khí ñể những người bạn mới gặp chia sẻ với nhau,
ñó là một cuộc hành trình ñức tin của chúng tôi. Trong khi chia sẻ, chúng tôi có thể quan sát khu
vực Ultreya nhìn thấy hàng ngàn Cursillistas khác cũng hội nhóm như chúng tôi.
Âm nhạc trổi lên báo hiệu giây phút giải lao theo thời biểu ñã ñịnh giữa các bài nói chuyện, Hội
Nhóm và các chứng từ của một số Cursillistas hòa lẫn với tiếng hát hào hứng, nhiều người vỗ
tay, nhảy múa và vẫy cờ. Tâm trạng hân hoan vui vẻ như lễ hội của cộng ñồng Kitô hữu chúng
tôi ñã tự nó bộc lộ một cách ngoạn mục, tràn ñầy sinh lực.
Tám nhân chứng tiêu biểu nhiều lứa tuổi, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau ñã chia sẻ, ñược
chuyển ngữ sang tiếng Anh và Tây Ban Nha, bài có ñăng trong tập Chương Trình Hội Ultreya
Hoàn Vũ. Mỗi nhân chứng ñã phản ảnh một bằng chứng hùng hồn Thiên Chúa hành ñộng trong
mỗi cuộc sống, không ñầy kịch tính và gây cảm xúc, nhưng có tác ñộng rất mạnh. Có lẽ thậm chí
còn mạnh mẽ hơn bởi vì những chứng nhân này phản ảnh chính ñời sống bình thường, hằng ngày
của họ luôn kết hiệp với Chúa. Một nữ nhân chứng ñã nói về di sản Palanca mà chúng ta ñã trao
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và nhận trong suốt cuộc ñời chúng ta. Chị ấy chỉ những chiếc ghế còn trống và nói rằng những
chiếc ghế này không phải trống, nhưng dành cho những Cursillistas và những người ñã cầu
nguyện cho chúng ta, họ ñã ra ñi trước chúng ta! Họ vẫn còn ở với chúng ta.
Vào khoảng 9 giờ tối, chúng tôi lên xe buýt trở lại San Bernardino. Khi về ñến ðại Học CSUSB,
chúng tôi cảm thấy lòng nao nao khi nghĩ rằng, sau bữa ăn sáng Chúa nhật hôm sau, những ngày
tuyệt vời ngắn ngủi vừa qua ñược bao bọc bởi ñức tin sáng ngời, niềm vui chứa chan và tình bạn
nồng thắm cùng chia sẻ với các anh chị trong Chúa Kitô sẽ nhanh chóng chấm dứt, bởi vì chúng
tôi mỗi người phải chia tay nhau trở về gia ñình. Nhưng với ñức tin, niềm hân hoan và tình bạn
vẫn tiếp tục trong cuộc hành trình của chúng tôi với nhau qua Chúa Kitô, trong Chúa Kitô và với
Chúa Kitô!
SINH HOẠT PT CURSILLO GIÁO PHẬN
Trong Năm Tài Chánh (FY) 2009, có 88% PT Cursillo thuộc nhóm ngôn ngữ khác nhau ñã ủng
hộ niên liễm cho VPTƯ. Có thêm bốn nhóm mới gia nhập hoặc tái gia nhập:
• Miền I: GP Worcester – Nhóm nói tiếng Tây Ban Nha
• Miền II: GP Scranton - Nhóm nói tiếng Tây Ban Nha
• Miền III: Cincinnati – Nhóm nói tiếng Việt
• Miền V: Lansing - Nhóm nói tiếng Việt
Có vài Khóa Hội Thảo cấp giáo phận và miền ñã ñược nhân viên VPTƯ và Giám ðốc ðiều
Hành Toàn Quốc thực hiện.
MIỀN
Trong năm qua có 7 Miền ñược thăm viếng, như sau:
• Miền V – Cộng ðồng Cursillo nói tiếng Anh (3 giáo phận): Tháng 10/2008
• Miền XI - Cộng ðồng Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha (11 GP): Tháng 2 & 3/2009
• Miền V – Cộng ðồng nói tiếng Việt (7 GP): Tháng 3/2009
• Miền VI - Cộng ðồng Cursillo nói tiếng Anh (15 giáo phận): Tháng 5/2009
• Miền II - Cộng ðồng Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha (10 GP): Tháng 5/2009
• Miền VII - Cộng ðồng Cursillo nói tiếng Anh (14 giáo phận): Tháng 9/2009
• Miền X - Cộng ðồng Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha (4 GP): Tháng 9/2009
TÀI LIỆU CURSILLO
Danh sách ñầy ñủ các sách và tài liệu của PT Cursillo Toàn Quốc ñã ñược cập nhật và phát hành:
• Tiếng Anh – “Leaders’ Prayer” (Lời Nguyện Người Lãnh ðạo)
ðang tiến hành:
• Tiếng Anh – “Khóa Cursillo de Cursillos” và “Evidencias Olvidadas”
• Tiếng Việt – “Cẩm Nang Khóa Cursillo” và “Cẩm Nang Lãnh ðạo”
Những tác phẩm ñược tái bản:
• Tiếng Anh – ““Cursillo Manual”, “Fundamentals of Christianity”, “Pilgrim’s Guide”,
“Postcursillo, Group Reunion & Ultreya”, “Sponsor’s Booklet”, “Cursillo, What Is It?,
“Our Fourth Day”, “Leader’s Manual”, “Fundamental Ideas”, “Group Reunion Sheets”,
“Carnets”, “Cursillo Brochures”, and “Service Sheets”.
• Tiếng Tây Ban Nha - “Echad Vuestras Redes”, “Manual de Dirigentes”, “Guia Del
Peregrino”, “Ideas Fundamentales”, “El Libro Del Padrino”, “Cursillo, Que Es?,
“Nuestro Cuarto Dia”, “Hojas de Reunion de Dirigentes”, and “Hojas de Servicio”.
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•

Tiếng Việt – “Hướng Dẫn Bảo Trợ” và “Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo”

Những sản phẩm và tài liệu mới:
• Thánh Giá bằng sành với huy hiệu (logo) Cursillo”
• Tiếng Anh – “My Spiritual Statement” (Chứng Từ Tâm Linh của Tôi),
• Tiếng Tây Ban Nha – “Mi Testamento Espiritual”, “Temas sobre el Carisma e Ideas
Fundamentales”, và Postcursillo – Finalidad e Instrumentos a la Luz del Carisma
Fundacional”.
THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG (VPTƯ)
Có 6 Thư Tín VPTƯ bằng 3 ngôn ngữ khác nhau: tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam:
• Tháng 10/2008: bài viết về “Những Yếu Tố Thiết Yếu, Quan Trọng và Bất Ngờ
Trong PT Cursillo” của Ông Eduardo Bonnín.
• Tháng 12/2008: tâm thư LM Einer Ochoa, Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc, gởi cho
các Curssillistas, “Nhận Thức ðể Sống Những ðiều Căn Bản ðể Trở Nên Kitô Hữu
ðích Thực” và một bài về “Tiếp Xúc Cá Nhân và Chứng Nhân Trung Thực”.
• Tháng 2/2009: bài viết về “Vị Giám Mục Linh Hướng PT Cursillo” và “Tình Bạn:
Một Nhân ðức và Một Mầu Nhiệm”
• Tháng 4/2009: tâm thư của anh Victor Lugo, Giám ðốc ðiều Hành, gởi các Cursillistas
và một bài viết về “Các Thánh Thông Công” và một bài về “Nhóm Thân Hữu
(Thường Xuyên, Bình Thường, Tự Nhiên, v.v…).
• Tháng 6/2009: Tâm thư của LM Einer Ochoa gởi các Cursillistas “Thánh Phaolô, các
Khóa Cursillos, và Ngày Thứ Tư”, và một bài về “Ultreya – Hội Nhóm của Các
Nhóm Nhỏ”.
• Tháng 8/2009: Tâm thư của LM Einer Ochoa gởi các Cursillistas, bài Suy Niệm về
Thánh Phaolô Sau Năm Thánh của Ngài – “Ơn Của Cha ðủ Cho Con”, và một bài
viết về “Lãnh ðạo trong PT Cursillo”
VĂN PHÒNG ðIỀU HÀNH TOÀN QUỐC (VPðH/TQ)
VPðH/TQ ñã nhóm họp trong tháng 11 năm 2008 và 2009. Trong tháng 11/2008, hai thành viên
VPðH/TQ ñã ñược bầu vào Ủy Ban ðiều Hành (Executive Committee). Mười hai ðHV/Miền ñã
tuyên hứa phục vụ trong VPðH/TQ, gồm có 12 miền tại Hoa Kỳ. ðHV/Miền của mỗi nhóm
ngôn ngữ trong mỗi miền phục vụ trong VPðH/TQ cùng với vị Giám Mục và Linh Mục Linh
Hướng PT Cursillo Toàn Quốc.
GIÚP ðỨC 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. Chi tiết ñược phổ biến tại Trang Nhà VPðH/TQ,
www.Cursillovietinusa.com.
ðẠI HỘI CURSILLO® TOÀN QUỐC THƯỜNG NIÊN KỲ 20
Xin vui lòng sắp xếp ngay từ bây giờ ñể có thể tham dự ðại Hội Cursillo Toàn Quốc Thường
Niên kỳ thứ 20, sẽ ñược tổ chức từ Thứ Năm, 29-7 ñến Chúa nhật, 1-8-2010, tại ðại Học Dòng
Tên Rockhurst University, Kansas City, Missouri. Vị diễn giả chính là LM David M. Knight.
Cha Knight sinh tại Dallas, TX, là một linh mục của GP Memphis và là giám ñốc His Way
House, một trung tâm thăng tiến tâm linh, tại Memphis, TN. Cha Knight là linh hướng PT
Cursillo tại Memphis, và ñã từng là diễn giả chính tại ðại Hội Cursillo TQ ở Niagara Falls
(1980), ở Toronto (1992), ðại Hội Cursillo của Tổ Chức Bắc Mỹ Châu (NA/CG) tại Saddle Lake
Indian Reserve Native (1993), ðại Hội Cursillo của Tổ Chức Á Châu Thái Bình Dương (AP/G)
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tại Saipan (1999) và Seoul, ðại Hàn (2003), và ðại Hội Lãnh ðạo Cursillo tại
Leavenworth, KS (1998). Ngài cũng ñã 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 ñã linh
hướng các buổi tĩnh tâm, hội thảo và nói chuyện với các nhóm thuộc PT
Cursillo khắp nước Mỹ.
Cha Knight ñã viết quyển “Spiritual Formation” (ðào Luyện Tâm Linh) cho Trường Lãnh ðạo,
do PT Cursillo xuất bản, và sách “His Way” của ngài ñược các Cursillistas mến mộ và ñược trích
dẫn trong các tài liệu Phong Trào.
His Way, là một quyển sách về linh ñạo cho giáo dân, ñã ñược tiêu thụ trên 140 ngàn cuốn và ñã
ñược sử dụng trong các chương trình canh tân trong các giáo phận khắp Hoa Kỳ, ñược PT
Cursillo dùng ñể ôn tập, và là sách giáo khoa cho học sinh lớp 12 tại Trường Louverture Cleary
ở Haiti. Cha Knight ñã ñi Haiti ñể giảng dạy cho học sinh và sinh viên ở ñó về quyển sách này.
Trong 30 năm qua, ngài ñể hết tâm trí vào bộ sách ðào Luyện ðức Tin, “Immersed in Christ”,
một chương trình huấn luyện gồm nhiều tập. ðây là một chương trình huấn luyện tâm linh dành
cho giáo dân, có hệ thống, toàn bộ, nhưng ñơn giản, hiện ñược NXB Abbey Press tại Chủng
Viện St. Meinrad, Indiana, xuất bản. Việc khai triển những chương trình như thế và ñưa vào
trong các giáo xứ và các trường học là quan tâm hàng ñầu trong chương trình mục vụ của ngài.
Sách và Tài Liệu ñã ñược xuất bản: Cho ñến hôm nay ngài ñã xuất bản ñược 30 quyển sách,
21 tập sách nhỏ và cẩm nang, và trên 50 bài viết ñăng trong 29 tạp chí xuất bản ñịnh kỳ khác
nhau. Ấn bản “His Way” ñã ñược khai triển – tựa ñề là “Reaching Jesus – Five Steps to a Fuller
Life” (1998) – ñã ñược chuyển ngữ sang tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Ả-Rập, Ba Lan và Nam
Dương và ñã ñược tái bản tại Nam Dương, Ấn ðộ, Ba Lan và Peru. Sách “His Way” và “Why
Jesus?” ñang ñược chuyển ngữ sang tiếng ðại Hàn do LM Minhyun Cho thực hiện. Cha Cho là
linh hướng cho PT Cursillo ðại Hàn tại Bắc Mỹ Châu. Các sách khác của ngài ñã ñược xuất bản
tại Canada, Phi-Luật-Tân và Úc Châu.
Kinh Nghiệm Giảng Huấn: Ngài có bằng cao học về triết lý tốt nghiệp ðại 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 ñã dạy ñạo ñức học tại CUA, Loyola University ở New Orleans, LA, Christian
Brothers University tại Memphis, và dạy các mục tử và các thầy ðại Chủng Viện của nhiều giáo
phái khác nhau tại ðại Chủng Viện Thần Học (Giáo Phái Presbyterian). Năm 2008, ngài bắt ñầu
dạy môn thần học Công Giáo trong chương trình Cao Học tại Christian Brothers University,
Memphis.
Lệ phí ghi danh tham dự ðại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ 20 là $370 mỹ kim, nếu ghi danh trước
ngày 31-5-2010. Chúng tôi khuyến khích các bạn sắp xếp công việc ngay bây giờ ñể có thể ñi
tham dự. Có thể ghi danh trên phiếu ñính kèm Thư Tín này và gởi về ñịa chỉ của Văn Phòng
ðiều Hành Trung Ương hoặc có thể ghi danh trên Trang Nhà của PT Cursillo tại ñịa chỉ này:
www.natl-cursillo.org. Khả năng ðại Học có thể thâu nhận tối ña là 650 người. Phòng ngủ sẽ
ñược phân phối cho những ai ghi tên sớm. Lệ phí ghi danh bao gồm 3 ñêm 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. ðại Học
không cung cấp những vật dụng này. Sẽ có xe ñưa rước ngày thứ Năm, 29-7-2010, ñến ðại Học
từ Phi Trường Kansas City International Airport (MCI) mà thôi, và ñưa trở lại Phi Trường
Chúa nhật, 1-8-2010.
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KỶ VẬT LƯU NIỆM VỀ CURSILLO®
Trang Nhà trưng bày các kỷ vật lưu niệm ở tại www.nationalCursillo®giftshop.com, và mọi lợi
nhuận trong công tác trao ñổi những kỷ vật lưu niệm ñều nhằm hỗ trợ tài chánh cho mọi sinh
hoạt và ñiều hành Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc.
QUÀ TẶNG HIỆN KIM
Phong Trào Cursillo®® Toàn Quốc hân hoan ñón nhận với lòng biết ơn mọi ñóng góp bằng hiện
kim ñể giúp PT ñẩy mạnh sứ vụ loan báo Tin Mừng của Phong Trào. Mọi ñóng góp ñều ñược trừ
thuế lợi tức.
TRUNG TÂM P.T. CURSILLO® TOÀN QUỐC
Trung Tâm Cursillo®® Toàn Quốc sẽ ñóng cửa nhân dịp Lễ Giáng Sinh 2009 và Tết Dương Lịch
2010: từ thứ Năm, 24 tháng 12, 2009, cho ñến Chúa nhật, 3 tháng 1, 2010. Sẽ mở cửa trở lại
ngày thứ Hai, ngày 4 tháng 1, 2010, lúc 9 giờ sáng (giờ TX). Xin vui lòng liên lạc theo giờ làm
việc thường lệ.
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN (PALANCAS)
Thứ Hai
- Cầu cho các VPðH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận
Thứ Ba
- Cầu cho các Trường Lãnh ðạo
Thứ Tư
- Cầu cho các Cursillistas khắp Hoa Kỳ
Thứ Năm
- Cầu cho các công tác Tông ðồ của PT Cursillo®
Thứ Sáu
- Cầu cho các Khóa Cursillo®Cuối Tuần
Thứ Bảy
- Cầu cho Ban ðiều Hành OMCC (Cơ Quan Hoàn Vũ) và NACG (Nhóm Bắc Mỹ)
Xin mọi người vui lòng tiếp tục cầu nguyện cho nhau, ðại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ 20 năm
2010 và Phong Trào Cursillo®® Toàn Quốc. Cầu chúc các bạn và gia ñình Mùa Vọng tràn ñầy
hồng ân của Chúa và Năm Mới 2010 Hạnh Phúc.
Phục vụ anh chị em trong Chúa Kitô,
Victor Lugo – Giám ðốc ðiều Hành PT Cursillo®Toàn Quốc
Ceferino Aguillón – ðHV/TQ phục vụ Cð Cursillo®nói tiếng Anh
Jorge Barceló – ðHV/TQ phục vụ Cð Cursillo®nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Thông Tinh Lê – ðHV/TQ phục vụ Cð Cursillo®nói tiếng Việt
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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 ðại Hội 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:
ðịa chỉ:
City: _____________________________________________ State: ___________________ Zip Code:

Thành phố:

Tiểu Bang:

Số Bưu Chính:

Home Telephone: ___________________________ Work: __________________________ Fax:

ðiện thoại nhà
Sở làm:
ðiện thư:
E-mail Address: ___________________________________________ Preferred Language:

Chọn Ngôn ngữ:
Region:

ðịa chỉ e-mail:
Diocese:
Giáo phận
Giới tính (Xin khoanh tròn) Nam

Miền:
Xin ghi rõ: giám mục, linh mục, phó tế hay tu sỹ

Nữ

Nếu muốn ở chung phòng với ai, phiếu ghi danh của người ấy phải ñược kèm theo phiếu này.
CHÚ Ý; Mọi tham dự viên PHẢI mang theo khăn trãi giường, mền và khăn tắm. ðại 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
Wheelchair/physically challenged:
Xin cho biết có ñi xe lăn hoặc di chuyển khó khăn:

Không

* Nếu có, xin ghi tên người ñó:

Do you wish to participate with the Encounter Choir? (Circle one):

Bạn muốn tham gia Ca ðoàn không? (Khoanh tròn)
Có
Không
®
Xin ghi chi phiếu trả cho: National Cursillo Center
Credit Card payment:
Circle one: MasterCard or Visa (No Discover or American Express)
Trả bằng thẻ Tín Dụng:
Credit Card Number:

Khoanh tròn

(Không nhận Discover hay American Express)
Expiration Date: ___________

Thẻ Tín Dụng số #

Ngày hết hạn:

Name on Credit Card:

Tên ghi trên thẻ Tín Dụng:
Xin vui lòng gởi Phiếu Ghi Danh này ñến:
National Cursillo® Center,
P.O. Box 210226 - Dallas, TX 75211-0226

Telephone: 214.339.6321, Fax: 214.339.6322, e-mail: nationalcursillo.center@verizon.net
Ghi danh trước ngày 31-5-2010: $370 mỹ kim * Từ 1 ñến 30- 6- 2010: $420 mỹ kim *
Sau 30-6-2010: không bảo ñảm còn chỗ.

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 ñóng tiền ñể giữ chỗ trước cho dù có người hủy bỏ.
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