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Thưa quý Bạn Cursillistas thân mến: 
Trong khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình về Thành Thánh Giê-ru-xa-lem mới, tôi xin đề nghị 
chúng ta thỉnh thoảng nên dành một thời gian suy niệm về việc chúng ta ý thức Chúa hiện diện 
trong đời sống ân sủng luôn luôn gia tăng và được chúng ta cảm nhận. Ý thức về thực tại này có 
ý nghĩa gì? Sự thăng tiến có nghĩa là sự ân cần, ứng dụng, đắn đo suy xét và chú tâm vào chiều 
sâu của công việc chúng ta đang làm, bởi vì đây là nơi Chúa ở với chúng ta, không cần lo lắng về 
quá khứ hoặc tương lai.   
 
Có hai đặc tính mà chúng ta không bao giờ được phép làm ngơ nếu chúng ta, nhờ ơn thánh Chúa, 
có ý thức được việc mình cảm nhận ơn Chúa luôn gia tăng và nhờ đó mà ta có thể sống bình yên. 
Ngay bây giờ hãy an phận với tình trạng hiện hữu của mình, và các bạn sẽ tìm được nguồn vui và 
sự bình an, bởi vì các bạn đã có Chúa rồi, cho dù có lẽ chưa hoàn hảo, nhưng hãy chịu đựng với 
chính mình trong tình trạng hiện thời của mình; hãy cho đi và sống một cách đơn sơ và trọn vẹn 
những gì mình có và sống đúng tâm trạng mình.   
 
Nói về tương lai, đừng bao giờ nói tình trạng của bạn hôm nay sẽ tốt cho ngày mai, nhưng hãy cố 
gắng hằng ngày sống trong ơn sủng, luôn luôn có ý thức và thăng tiến, nhờ đó bạn có thể trở nên 
khá hơn; tiến thêm để kết hiệp gần gũi hơn với Chúa chúng ta, là Vua, và là Đấng Cứu Thế 
Giêsu Kitô. Hãy để hiện tại giúp bạn như một điểm khởi đầu cho tương lai bởi vì cuộc sống tiến 
triển chậm chạp, và chỉ có những gì kiên trì mới đáng kể.     
 
Đây là tình trạng đời sống chúng ta, hoặc cuộc sống phải nên như thế nào. Hãy ý thức về Bí Tích 
Rửa Tội, biết rằng chúng ta là con nuôi của Chúa, và liên tục tin tưởng vào Thiên Chúa Cha, 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần, một Chúa Ba Ngôi. Chúng ta phải tỉnh thức để cảm nhận và 
thăng tiến trong ân sủng hầu có thể tiếp tục tin vào Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã mang cho chúng 
ta tình yêu và sự sống của Chúa Cha, sau khi Chúa vinh quang lên trời, và gởi Chúa Thánh Linh 
đến hướng dẫn chúng ta trong Giáo Hội Công Giáo và Tông Truyền của Chúa. Tất cả những điều 
này có thể xảy ra nhờ việc Chúa Kitô xuống thế và nhập thể sinh ra làm người phàm, chịu khổ 
nạn, chịu chết, phục sinh và lên trời vinh hiển. Giáo Hội (tất cả đã được rữa tội) là một mầu 
nhiệm Nhập Thể,  Nhập Phàm được kéo dài trong suốt những thế kỷ qua, Giáo Hội chủ yếu  là 
một sứ mạng. Đây là ý nghĩa của từ ngữ “tông đồ” (apostolate). Được sai đi. Đây là sứ mạng: 
“Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Gioan 20:21). 
 
“Đời sống siêu nhiên của chúng ta chính là đời sống tự nhiên gắn bó với Chúa Kitô, như thần 
tính và nhân tính của Chúa Kitô bất khả phân ly trong Chúa, và như linh hồn và thể xác chúng ta 
trong cuộc sống này cũng bất phân ly với nhau trong Chúa. Bởi vì Chúa Kitô đã hiến dâng chính 
mình cho chúng ta, cho nên cuộc sống chúng ta có được đặc tính cứu độ của Người, và mối liên 
hệ giữa chúng ta với nhau là một sự thông công trong Chúa.  Đời sống là một sự gặp gỡ và kết 
hiệp làm một với Chúa Kitô, một dấu ấn của tình yêu không thể hình dung ra được, một thế hệ 
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không bao giờ chấm dứt và gia tăng tình yêu vĩnh cửu trên trần gian, thực hiện những lời Chúa 
Kitô, “Tôi đến để họ được sống, và sống dồi dào.” Chúng ta sống đời sống Chúa Kitô, hiến dâng 
Chúa Kitô chúng ta cho Thiên Chúa, và hiến dâng Chúa Kitô cho nhau bằng cách Chúa Kitô đã 
sử dụng ở trần gian: đó là phương cách tự nhiên. Chúng ta hiến dâng với đôi tay, đôi mắt và đôi 
tai, với những lời chúng ta nói, những hành trình chúng ta thực hiện, bằng tình bạn và tình yêu 
phàm trần của chúng ta. 
   
Thậm chí đúng hơn là phải nói rằng đối với con mắt chúng ta Chúa Kitô đã hiến tặng mắt của 
Chúa, đối với tai của chúng ta Chúa hiến tặng tai của Chúa, đối với lời nói chúng ta Chúa hiến 
tặng lời Chúa, đối với đôi tay chúng ta Chúa hiến tặng đôi tay của Chúa, đối với nỗi đau đớn 
của chúng ta Chúa hiến dâng sự đau đớn của Chúa, đối với con tim chúng ta, Chúa hiến tặng 
con tim của Chúa. Chúng ta nhìn thấy qua đôi mắt của Chúa, nghe với đôi tai của Chúa, nói  
những lời của Chúa, làm việc với đôi tay của Chúa, đau khổ với khổ đau của Chúa, hân hoan với 
niềm vui của Chúa, yêu thương với con tim của Chúa. Thật ra có thể lý luận rằng nếu chúng ta 
phó thác ý chúng ta theo ý Chúa, chúng ta sẽ làm cho đời sống chúng ta trở thành âm thanh 
vang dội lại lời cầu nguyện của Đức Mẹ, “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”- có 
nghĩa là, xin Chúa Kitô sống trong con với đời sống mà Chúa muốn con sống trong con, ở đâu, 
với ai, và bằng cách nào Chúa muốn. Chúa Kitô trong chúng ta thu hút đến cùng chúng ta những 
ai mà chúng ta yêu mến thật lòng; Chúa tỏa sáng từ những người mà Chúa cư ngụ trong lòng 
họ.  Nhưng Chúa không chỉ là nét đẹp của đời sống mà cũng là sức mạnh nữa; chính Chúa giúp 
kiềm chế và ban cho sự dịu dàng, đó là sự bảo mật của niềm đam mê. Chính sức mạnh của Chúa 
trong chúng ta giúp chúng ta có thể nhận các trách nhiệm và chịu đựng những gánh nặng lẫn 
nhau và cho nhau” (Caryll Houselander). 
 
Tình yêu này Thiên Chúa dành cho chúng ta, chúng ta phải chia sẻ trong Hội Nhóm chúng ta. 
Chúng ta chia sẻ bằng cách nào mà mỗi người chúng ta nhìn thấy tình yêu của Chúa trong đời 
sống hằng ngày, rồi giúp đỡ nhau nhìn thấy bàn tay triều mến đầy sáng tạo của Thiên Chúa trong 
cuộc đời chúng ta. Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta lại cần phải nhìn thấy tình 
yêu Chúa ban cho chúng ta một cơ hội để trở nên giống Chúa Giêsu Kitô nhiều hơn, nhờ đó 
chúng ta mới được kết hiệp với sự đau khổ của Chúa, bởi vì khi có Chúa hiện diện trong chúng 
ta, chúng ta không bị phân tâm khỏi tình yêu Thiên Chúa.   
 
Khi tụ tập lại để chia sẻ trong buổi hội nhóm thân hữu, chúng ta cần hiểu rõ điều này: chia sẻ là 
cho đi phần của chúng ta, là thông phần, là lãnh nhận phần của chúng ta, là trở nên thành phần 
của nhóm, và lên đường để cùng sống những điều căn bản để trở thành Kitô hữu đích thực, nhờ 
phương pháp Phong Trào Cursillo, đó là Sùng Đạo – tâm hồn – ước muốn; Học Đạo – trí dục– 
thông minh; và hành đạo – thái độ - ý chí. Khi chia sẻ chúng ta nên trình bày làm thế nào chúng 
ta thông hiểu tình yêu Thiên Chúa trong chính con người chúng ta và tha nhân. Hội Nhóm thân 
hữu này cần có tình bạn thân thiết mà nhờ đó bạn tin tưởng rằng những người trong nhóm sẽ giữ 
kín bất cứ điều gì bạn tâm sự với họ và ngược lại. Nhóm thân hữu này nên gồm có từ ba đến sáu 
người bạn, đây là một món quà Thiên Chúa trao tặng và không phải là một phát minh của con 
người. Tình bạn là phương tiện tốt nhứt để chúng ta thương yêu nhau và càng yêu nhau trong 
cuộc đời này thì chúng ta càng thăng tiến trong tư cách làm người. Càng thương yêu nhiều chúng 
ta càng được sung mãn, đạt tới đích điểm Thiên Chúa đặt để cho chúng ta. Khi chia sẻ trong 
nhóm nhỏ, Chúa Thánh Linh tuôn đổ trên chúng ta Ơn Thánh Hóa để soi sáng trí tuệ chúng ta và 
lấp đầy tâm hồn chúng ta bằng Tình Yêu Chúa. 
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Hội Nhóm lưu động tại Ultreya  cũng là một hội nhóm mà chúng ta cũng cần phải tham gia bởi 
vì người anh/chị/em của chúng ta ước ao hội nhóm với chúng ta và ngược lại. Sự khác biệt chỉ là 
các bạn không cần phải tâm sự những kinh nghiệm thầm kín với họ. Trước hết, lúc nào cũng mặc 
lấy tinh thần bác ái trong mọi sự bởi vì không có bác ái tất cả đều vô dụng. Xin Thiên Chúa là 
Vua của chúng ta, và là Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế tuôn tràn ơn sủng cần thiết cho chúng ta trong 
khi hành hương đến Thành Thánh Giê-ru-xa-lem mới. Luôn luôn cầu nguyện cho các linh hồn, ở 
quá khứ, hiện tại và tương lai, trong Thánh Ý Chúa kết hiệp mọi hành vi phàm trần với tính cách 
trần tục của Thánh Mẫu Maria chúng ta, và Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhờ vậy chúng ta 
mới có thể trao tặng tình yêu hoàn hảo, tôn thờ, ngợi khen, và tạ ơn đối với Đấng Tối Cao, đó là 
ý hướng hoàn hảo, tất cả đều nằm trong Thánh Ý Thiên Chúa. 
 
Cầu Chúc De Colores!  
 
Victor Lugo 
 
CÂY CURSILLO – DUY TRÌ HÌNH ẢNH ĐƠN SƠ VÀ TRONG SÁNG CỦA CURSILLO 
Hiệu Quả của Dụng Cụ Vặn Đinh Ốc (Chiếc “tournevis”) 
Theo tài liệu Wikipedia, một chiếc ‘tournevis’ điển hình và thông thường “là một dụng cụ để vặn 
các đinh ốc’. Mục đích của dụng cụ này từ nguyên thủy là để vặn các đinh ốc vào những đồ vật 
hoặc tháo ra. Và mục đích của dụng cụ này ngày nay vẫn như cũ, đó là vặn đinh ốc vào hay tháo 
ra. Mọi người đều biết mục đích và công dụng thích hợp của một chiếc ‘tournevis’. Nhưng mặc 
dầu ngay cả hầu hết chúng ta đều biết điều này, nhưng có nhiều người trong chúng ta đã từng sử 
dụng các ‘tournevis’ vào những công việc khác ngoài việc vặn đinh ốc. 
 
Dù chiếc ‘tournevis’ đã được sáng chế cho một mục đích nhất định, nhưng một số người vẫn 
dùng nó để mở hộp, xoáy lỗ xuyên qua nhiều đồ vật khác nhau, đục đẻo, đào lỗ đưới đất để trồng 
các hạt giống, cào mặt phẵng, và xài cho nhiều công dụng khác. Bao lâu dụng cụ này cứ tiếp tục 
được sử dụng như thế, thì cái đầu của nó sẽ bị biến dạng vì hao mòn hay cong quẹo và sẽ không 
còn hữu dụng cho mục đích nguyên thủy của nó. Tuy nhiên, nếu dụng cụ này được sử dụng đúng 
mục đích của nó, bạn có thể yên tâm nó sẽ chu toàn công tác hay mục đích đã dự tính. Cũng thế, 
khái niệm này áp dụng được cho Cursillo, có nghĩa là chúng ta được mời gọi thực hiện hay ứng 
dụng trọn vẹn bản chất, sách lược, tâm thức, phương pháp, và Đặc Sủng Giúp Hình Thành PT 
Cursillo hầu mục đích đã được dự định có thể trở thành hiện thực.  
 
Trong vài trường hợp, kể từ lúc khởi đầu, PT Cursillo đã được thay hình đổi dạng, được điều 
chỉnh, sửa đổi, v.v.. tới mức nào đó. Nhưng mục đích của PT Cursillo vẫn giữ nguyên trạng thái 
lúc ban đầu. Nhưng, cũng giống trường hợp chiếc ‘tournevis’, người ta đã đi chệch hướng xa  
mục đích của PT Cursillo, và đã sử dụng Phong Trào cho nhiều mục đích khác không giống mục 
đích đã được dự định trước.  
 
Là những người lãnh đạo PT Cursillo ngày nay, trong năm 2010, chúng ta tiếp tục học hỏi về 
Đặc Sủng Giúp Hình Thành Phong Trào Cursillo; vì thế, trách nhiệm của chúng ta là phải trở nên 
những quản gia trung tín và đáng tin cậy đối với món quà Cursillo và đảm bảo rằng Phong Trào 
không đi chệch hướng rời khỏi mục đích thiên định của nó. Bởi vì nếu chúng ta để xảy ra những 
chệch hướng như thế trong thời gian chúng ta điều hành Phong Trào, thì sẽ có nguy cơ là trong 
những năm sắp tới Phong Trào cũng sẽ giống như chiếc “tournevis’ không còn xài được cho mục 
đích đã được định trước nữa và các thế hệ sau này, là những người thay thế chúng ta, sẽ không 
biết hoặc không thể thực hiện mục đích Phong Trào đã được ấn định. Trách nhiệm của chúng ta 
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là truyền lại những gì Vị Sáng Lập đã trao cho chúng ta – đó là Đặc Sủng chân thực giúp hình 
thành PT Cursillo.   
 
Đặc Sủng Giúp Hình Thành Phong Trào Cursillo 
Khi chúng ta nói về mục đích đã được dự định của PT Cursillo, chúng ta được nhắc nhở về Đặc 
Sủng Giúp Hình Thành PT Cursillo. Đặc sủng là một món quà bất thường của Chúa Thánh Linh 
ban cho một tín hữu vì lợi ích của toàn thể Hội Thánh. Chúng ta biết rằng Ơn Đặc Sủng Giúp 
Hình Thành PT Cursillo đã được ban cho con người của ông Eduardo Bonnín – chứ không phải 
cho cá nhân Eduardo – mà cho toàn thể Giáo Hội. Đây là một Đặc Sủng nhằm khích lệ người ta 
gặp gỡ Chúa Kitô trong cuộc sống bình thường của họ mà không cần phải rời bỏ nơi chốn mà 
Thiên Chúa đã đặt để họ bằng cách khám phá một Chúa Kitô sống động, bình thường, riêng tư 
và gần gũi với chúng ta và những người trong các môi trường của chúng ta.  
 
Căn bệnh sau cùng của ông Eduardo đã không cho phép ông hoàn tất tập sách “Lời Trần Tình 
Tâm Linh” của ông. Vì thế, tập sách ấy còn dang dỡ. Mỗi Cursillista được mời gọi trở thành phần 
kết của tập sách đó, bằng cách sống Ơn Đặc Sủng mà ông đã nhận lãnh. Chúng ta không được 
mời gọi để cập nhật, xuyên tạc hoặc điều chỉnh Đặc Sủng theo ý riêng chúng ta, nhưng chúng ta 
được mời gọi trở nên những quản gia trung tín gìn giữ món quà này. Tiện đây xin thông báo tập 
sách “Lời Trần Tình Tâm Linh Của Tôi” (tiếng Anh và Tây Ban Nha) hiện đang có bán tại Trang 
Nhà Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc. 
 
Ông Eduardo đã thêm một chương trong sách “Lời Trần Tình Tâm Linh Của Tôi” với nhan đề 
‘Cảnh Báo Những Kẻ Đi Thuyền’. “Lý do có sự cảnh báo này cho [thành phần lãnh đạo Cursillo 
cũng có mục tiêu nhắm tới giống như] những người đi thuyền [là] để cho họ trung thành với mục 
tiêu mà các Khóa Cursillos đang theo đuổi và đã được hình thành, thiết kế, cầu nguyện và cấu 
trúc cho mục tiêu ấy – [lý do cho việc cảnh báo này] là sự thể đã được minh chứng rằng kể từ 
lúc khởi đầu vào năm 1944, rất nhiều lần – tôi cố gắng tin rằng với ý ngay lành – họ đã cắt xén, 
vô hiệu hóa, chiếm đoạt hoặc chận đứng không cho [PT] phát triển tự nhiên và không còn hiệu 
quả nữa, và không ai nghi ngờ những người này đầy thiện chí và có lẽ thậm chí tin rằng khi làm 
như thế là họ tặng cho Thiên Chúa và Cursillo một món quà. Tuy nhiên, có những lý do cấp bách 
để tin rằng những điều diễn tả sai lạc, những thay đổi, sửa lại cấu trúc, cập nhật và bỏ bớt đã 
được thực hiện với ước muốn để sử dụng Cursillo. Có nhiều lúc những hành vi này thậm chí đã 
nhằm mục đích gây tranh luận với ước muốn được nổi tiếng về điều gì đó mà họ cho rằng có thể 
giúp họ vượt trội trên thị trường đạo đức, mà nơi này bình thường thiếu độc đáo và sáng tạo."  
 
Hơn nữa, trong Chương VI của tập sách “Lời Trần Tình Tâm Linh Của Tôi”, ông Eduardo đã 
viết: “Nếu chúng ta so sánh PT Cursillo với một cái cây, chúng ta vui mừng nhìn thấy nó tăng 
trưởng, bởi vì một hạt giống phúc âm được gieo trong nhiều tâm hồn và được chăm sóc bằng 
cầu nguyện thì đã sinh hoa trái; nhưng chúng ta cũng đau lòng khi thấy tại vài nơi, dĩ nhiên 
cũng với ý ngay lành, người ta đã dùng cây Cursillo như cây Giáng Sinh và đã giăng đèn và treo 
nhiều thứ trang trí trên cây – xem như đó là những ý kiến xuất sắc mà họ rất thích thú - và đã 
dần dần làm hỏng hình ảnh trong sáng và đơn sơ của cái cây Cursillo.”  
 
Những Nguy Cơ và Chệch Hướng và Cây Cursillo 
LM Frank Salmani trực tiếp cảnh báo chống lại việc làm xáo trộn PT Cursillo trong quyển sách 
của ngài “Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi: Nhận Ra Thánh Ý Chúa”. LM Salmani chỉ cho 
thấy vị Sáng Lập đã được Chúa Thánh Linh hướng dẫn và PT Cursillo là món quà Thiên Chúa 
trao tặng cho chúng ta là Giáo Hội. Cha Salmani viết, “Làm xáo trộn hay giả mạo bản chất của 
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PT tức là can thiệp vào công việc của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta 
Phong Trào này với phương pháp của nó. Chúng ta không có quyền gì làm xáo trộn Phong Trào 
ấy. Cursillo không hề chế cái gì là nền tảng để trở nên người Kitô hữu đích thực. Chúng ta chỉ 
làm công việc thực thi sứ mạng của Chúa Kitô, nay là sứ mạng của Giáo Hội.”  
 
Câu hỏi được đặt ra là tại sao người ta, tức thành phần lãnh đạo Cursillo, muốn làm xáo trộn mục 
đích và bản chất của Cursillo và hậu quả là tạo ra những nguy cơ và trệch hướng trong PT 
Cursillo? Thực tế là một vài thành phần lãnh đạo Cursillo đã có lúc nhận được thông tin sai lạc 
và đôi khi không nhận được tin tức gì cả liên quan đến tính cách chung cuộc hoặc mục đích của 
PT Cursillo.  Một mối quan tâm căn bản khác là các thành phần lãnh đạo Cursillo lơ là trong việc 
học hỏi về đặc sủng – căn nguyên, nguồn gốc, mục đích, bản chất, tâm thức, sách lược, phương 
pháp, v.v.. – do đó, đôi khi với ý ngay lành, lại nhúng tay vào việc tái chế biến với tính cách độc 
đáo cá nhân, và đôi khi với thông tin sai lạc  mà các PT giáo phận khác truyền đạt nhân danh 
Cursillo. 
 
Trong quyển sách “Những Người MÔN ĐỆ CHÚA SAI ĐI, Nhận Ra Thánh Ý Chúa”, LM Frank 
Salmani viết như sau, “Dường như trong PT Cursillo có một sự cám dỗ làm cho PT nên giống 
hình ảnh chúng ta, y như chúng ta. [Người ta có thể nói] “Chúng ta làm thế này chẳng hay hơn 
sao, giống như trong phong trào nọ [khác], hoặc áp dụng thử cái này trong một Khóa Cursillo 
Cuối Tuần xem sao?” Rồi thì [LM Salmani chỉ cho thấy] “chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ chẳng 
còn là một phong trào với phương pháp riêng nữa, mà sẽ là một mớ hỗn độn của nhiều thứ 
phương pháp và nhiều kiểu biểu lộ chẳng ra thể thống gì cả! Trong khi thêm bớt như thế, chúng 
ta đánh mất căn tính chúng ta!”  
 
Tất cả các thành phần lãnh đạo Cursillo lãnh trách nhiệm tháo bỏ những bóng đèn và những đồ 
trang trí Giáng Sinh mà ông Eduardo nhắc đến trong tập sách “Lời Trần Tình Tâm Linh” của 
ông. Những thứ này làm hỏng mất hình ảnh trong sáng và đơn sơ của Phong Trào Cursillo. 
Chúng ta muốn mỗi người sau khi trải qua một Khóa Cursillo phải xác nhận họ được hoán cải là 
vì có ơn thánh Chúa, chứ không phải do tiệc agape, paranda, serenade, nghi thức rửa chân, một 
bữa ăn tối đặc biệt, tâm thư, thiệp mừng, v.v…   
 
Vai trò của Văn Phòng Điều Hành/(VPĐH/) Giáo Phận, VPĐH/Miền và VPĐH/Toàn Quốc là 
giúp đỡ PT Cursillo GP trong việc bảo đảm thành phần lãnh đạo Cursillo không làm chệch 
hướng mục đích thiêng liêng của các Khóa Cursillos. Những điều chệch hướng nổi bật liệt kê sau 
đây sẽ giúp bạn nhận diện chúng dễ dàng và khởi sự giải quyết trong PT Cursillo Giáo Phận. 
 
Tổng Quát Về Những Chệch Hướng Hay Sai Lệch 
Lạm Phát  
Trường hợp này xảy ra trong cộng đồng Kitô hữu đang hoạt động khi một số đông cá nhân muốn 
trở nên Kitô hữu đích thực, nhưng chỉ có một số cá nhân giới hạn có khả năng chỉ vẻ cho kẻ 
khác. Điều này đơn giản có nghĩa là có ít người lãnh đạo kiên cường và hiểu biết, có khả năng cố 
vấn và hướng dẫn. Điều này thường xảy ra trong PT Cursillo là chúng ta chú ý nhiều đến những 
gì kích hoạt Khóa Cursillo Cuối Tuần  hơn là để ý đến tình bạn với Chúa Kitô và tha nhân trong 
giai đoạn Hậu Cursillo.  
 
Do hậu quả của sự yếu kém về cơ cấu mà rốt cuộc chúng ta không hiểu thấu đáo Phong Trào bởi 
vì thiếu lãnh đạo hoặc rốt cuộc áp dụng Phong Trào theo cách nào đó mà các Khóa Cursillos 
không còn hấp dẫn người ta nữa. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Kitô được coi trọng nhưng tình 
bạn tiến triển với Chúa không được nhấn mạnh. 
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Sau đây là một vài biện pháp hay ý tưởng giúp giải quyết sự sai lệch gọi là Lạm Phát này: 
 Thẩm định khả năng thu nhận tân Cursillistas gia nhập PT Cursillo chính thống trong các 

cộng đồng của chúng ta trước khi tổ chức các Khóa Cursillo Cuối Tuần.  
 Cam đoan rằng những tân Cursillistas sẽ được hội nhập nhanh chóng vào trong một cộng 
đồng tích cực hiểu biết rõ ràng PT Cursillo.  

 Không tổ chức một Khóa Cursillo nào khác cho đến khi các tân Cursillistas từ Khóa 
trước đó được hội nhập và chấp nhận vào sinh hoạt Hội Nhóm.  

 Tại Lễ Bế Mạc, công việc của nhóm trợ tá mới thực sự bắt đầu.  
 Chúng ta nên để ý nhận diện những người lãnh đạo tương lai có tiềm năng để phục vụ 

cộng đồng, nhờ vậy tránh được tệ nạn chuyên nghiệp trong PT Cursillo và tình trạng 
thiếu lãnh đạo thiết yếu.  
 

Chuyên Biệt 
Nguy cơ và điều chệch hướng thứ nhì là tính cách chuyên biệt; nghĩa là PT chú tâm vào những 
nhóm chuyên biệt. Chuyên biệt xảy ra khi chúng ta quyết định nhắm vào một lãnh vực đặc biệt 
trong Giáo Hội. Có nhiều nhóm trẻ, Cursillos cho tù nhân, và các nhóm đại kết, v.v… được xem 
là hậu duệ của Cursillo. “Cursillo luôn luôn phấn đấu để duy trì tính đa dạng, đa thể, cả trong 
mhóm trợ tá lãnh đạo lẫn trong nhóm những người tham dự Khóa. Tính đa dạng này là hậu quả 
hợp lý của mục đích trước mắt của PT Cursillo, đó là sống những điều căn bản để trở nên Kitô 
hữu đích thực – một ơn gọi mà tất cả mọi người đều có như nhau. Mọi người được mời gọi để 
trở thành kết hợp vào cộng đồng của một Giáo Hội.” “Chúng ta không nên tổ chức các Khóa 
Cursillo Ba Ngày riêng cho từng giới khác nhau, như giới trẻ, tráng niên, giáo chức, quân nhân, 
nhân viên văn phòng, v.v… Tính đa dạng, đa thể của Khóa Ba Ngày là một biểu lộ rõ ràng về sự 
hiệp nhất đa nguyên trong Giáo Hội” (FI # 307). 
 
Sau khi nói lên điều trên đây, thật cũng đáng nhắc đến điều này là PT Cursillo không cho phép tổ 
chức các Khóa hổn hợp. Các Khóa Cursillos cho nam giới là cho phái nam và Khóa Cursillos 
cho nữ giới là cho phái nữ. Tiêu chuẩn này đã có ngay từ ban đầu và tiếp tục cho đến ngày nay.  
Những Khóa Cursillos hỗn hợp chỉ tạo ra những phiền nhiễu không cần thiết đối với các khóa 
sinh, có thể làm xáo trộn cơ hội cảm nghiệm ba cuộc gặp gỡ cần thiết trong Khóa Cuối Tuần. 
Những phiền nhiễu tương tự có thể xảy ra khi một khóa sinh tham dự Khóa Học cùng với người 
thân trong gia đình hoặc một nhân viên tham dự cùng Khóa với “xếp” của mình, v.v… Về giới 
trẻ, họ luôn luôn được khuyến khích đi tham dự bất kỳ Khóa Cursillo nào. Khóa Cursillo giúp 
mỗi người ý thức tiềm năng của mình và ý thức Thiên Chúa yêu thương họ dường nào.  
 

Hội Đoàn hoặc Đẳng Cấp 
Chệch Hướng thứ ba là coi trọng hội đoàn hoặc đẳng cấp. Thái độ này sẽ tồn tại khi hy sinh tinh 
thần, tức trọng lý hơn tình, bằng cách để tâm nhiều vào từng câu từng chữ trong luật pháp hay 
phương pháp khi thành phần lãnh đạo không chân thực chỉ vì chức vụ hay cơ cấu. Cursillo là 
một phong trào và không phải là một hội đoàn hoặc một cơ cấu. Cursillo chỉ duy trì một sự điều 
hợp tối thiểu để dễ thực hành mà thôi. Văn Phòng Điều Hành không có quyền hành gì đối với PT 
Cursillo, nhưng chỉ hiện diện để phục vụ Phong Trào. VPĐH cũng được giao cho trách nhiệm 
duy trì tính cách chân thực hay chính thống của Phong Trào. Trong PT Cursillo, con người phải 
được tự do để khám phá vị thế của mình trong cộng đồng mình. 
 
Một thái độ khác thỉnh thoảng xuất hiện đó là lời chỉ trích cho rằng PT Cursillo đã sinh hoạt lâu 
rồi mà không chịu hiện đại hóa. Có lẽ quan điểm đó không để ý đến sự kiện này là Phong Trào 
Cursillo đặt nền tảng trên Đặc Sủng Hình Thành Phong Trào, trên sự thật, và trong sự thận trọng 
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đắn đo và sự nhận định khôn ngoan của các nhà lãnh đạo đích thực. Nếu PT Cursillo có hiệu quả 
ngày hôm nay, chính là vì PT trung thành với chân lý và cùng lúc phù hợp với hiện tại.  Nhiều 
lần vị Sáng Lập đã nói trái tim con người lúc nào cũng vậy thôi, vì thề cho nên, giải pháp luôn 
luôn giống nhau; giải pháp đó là Chúa Kitô và ơn thánh Chúa.  
 
Đây là một vài biện pháp khắc phục hay một vài tư tưởng liên quan đến Hội Đoàn và Đẳng Cấp: 

 Chúng ta phải bảo vệ tính cách xác thực của phương pháp trong PT Cursillo bởi vì nó 
thiết yếu.  

 Nói về những điều thiết yếu của Phong Trào, chúng ta phải tuân thủ những điều thiết yếu 
ấy và ra tay gỡ bỏ những gì ngẫu nhiên (không cần thiết) khỏi PT Cursillo– tức là những 
thứ trang trí trên cây Cursillo, như cây Giáng Sinh.  

 Tất cả thành phần lãnh đạo Cursillo, bao gồm các thành viên VPĐH và Trường Lãnh 
Đạo, được mời gọi học hỏi và trân quý Đặc Sủng PT Cursillo hầu có thể cải thiện tính 
cách hiệu nghiệm của Phong Trào trong các giáo phận liên hệ.  

 Hình thù Cursillo sẽ ra thế nào khi bạn trao lại cho những Cursillistas sẽ thay thế bạn?  
 

Mở Khóa Chuyên Nghiệp hay Não Trạng Cursillo 
Trệch hướng kế tiếp gọi là Não Trạng Cursillo hay Mở Khóa Chuyên Nghiệp, có ba khía cạnh. 
Khía cạnh thứ nhứt là đánh giá quá cao PT Cursillo và đánh giá thấp các tổ chức khác trong Giáo 
Hội. Đôi khi có thể tạo ý nghĩ cạnh tranh với các phong trào khác trong Giáo Hội. Điều này 
khiến người ta nhìn thấy chính PT Cursillo mới là cùng đích. Thực tế là có nhiều tổ chức và 
nhiều phong trào giáo dân trong Giáo Hội. Và Cursillo cũng chỉ là một phương thức nhằm giới 
thiệu con người cho Chúa Kitô. Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng nhiều người đã tham 
gia vào các đoàn thể Công Giáo khác hoặc các phong trào giáo dân, trải qua kinh nghiệm đổi đời 
về tình yêu vô điều kiện Chúa dành riêng cho họ trong Khóa Cursillo.  Vì thế, một số người vốn  
tin rằng ai ai cũng phải tham dự một Khóa Cursillo Cuối Tuần, và do đó họ tin rằng không có 
một đoàn thể hay phong trào nào khác có thể so sánh với Cursillo.  Tuy nhiên, thái độ tăng bốc 
Cursillo quá đáng là một sự chệch hướng khỏi Đặc Sủng của Vị Sáng Lập Phong Trào.  Khía 
cạnh thứ hai của sự chệch hướng “Mở Khóa Chuyên Nghiệp” là quá chú trọng phương diện kỹ 
thuật và phong cách hơn là sứ điệp và cảm nghiệm của Khóa Cursillo và do đó, đặt giá trị tuyệt 
đối vào những thứ ngẫu nhiên. Một thí dụ của trường hợp này là người Rollista thay áo đóng bộ 
và đeo cà-vạt trịnh trọng bước vào, và vì thế làm cho người ta có cảm tưởng việc họ lên trình bày 
Rollo là một cơ hội trọng đại. Một thí dụ khác là những người phục vụ trong nhà bếp làm reo 
đình công ở một thời điểm nào đó trong Khóa Học và như vậy có thể làm cho các khóa sinh bị 
phân tâm rất nhiều và cản trở tiến trình của Khóa Cuối Tuần. Khía cạnh thứ ba của sự chệnh 
hướng này là quá chú trọng đến việc tổ chức Khóa Học, mà lơ là giai đoạn Hậu Cursillo.  
 
Chủ Trương “Cursillo Phải Phục Vụ Giáo Xứ” 
Sự chệch hướng thứ năm được đề cập đến là “Cursillo Phải Phục Vụ Giáo Xứ”. PT Cursillo đã 
không bao giờ có ý hướng trở thành một mục vụ trên căn bản giáo xứ và hiện tại cũng không có 
ý hướng ấy. Các Cursillistas sẽ phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của Chúa tại nơi chốn Chúa đã 
đặt để họ - đây là ý tưởng sinh hoa kết trái tại nơi được trồng. Cursillo nỗ lực Kitô-hóa thế giới 
chúng ta, duy trì mọi mối liên hệ đã được thiết lập với những người khác trong các môi trường 
của họ hầu tạo một bầu khí Kitô giáo. Những mối liên hệ này không luôn luôn xảy ra ở những 
nơi gần gũi với mình. Từ chỗ này chúng ta có thể nhấn mạnh sự cần thiết phải có tông đồ mục vụ 
trong chính môi trường của ta. Đôi khi, các Cursillistas có thể làm một cái gì đó một cách tự 
nhiên ngay trong mục vụ giáo xứ của mình và đó vốn là một phần việc tự nhiên của họ. Tuy 
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nhiên, đó không phải là mục đích của PT Cursillo là cung ứng thành phần lãnh đạo cho mục vụ 
giáo xứ. Sự kiện các Cursillistas tham gia trong công việc mục vụ giáo xứ là một hệ quả tự nhiên   
sau khi tham dự một Khóa Cursillo Cuối Tuần và khám phá sự kiện Thiên Chúa trong Chúa Kitô 
yêu thương họ.  
 
Lối Suy Nghĩ ‘Giáo Sỹ Quan Trọng Hơn Giáo Dân’ 
Sụ chệch hướng thứ sáu phải xa tránh đó là lối suy nghĩ Giáo Sỹ Quan Trọng Hơn Giáo Dân. PT 
Cursillo rõ ràng là một phong trào giáo dân, mặc dù điều quan trọng là giáo sỹ và giáo dân làm 
việc sát cánh bên nhau – mỗi thành phần với vai trò rõ rệt của mình có thể làm cho cây Cursillo 
sinh nhiều hoa trái cho Thiên Chúa. Khía cạnh này cũng giữ cho PT được liên kết vững chắc và 
mạnh mẽ trong Giáo Hội và sứ vụ của Giáo Hội. Có những khó khăn xảy ra khi giáo sỹ can thiệp 
vào phần vụ của giáo dân và/hoặc khi giáo dân lấn sang vai trò của Linh Hướng. Khó khăn cũng 
xảy đến khi giáo dân từ chối lãnh trách nhiệm của mình và mong chờ giáo sỹ lấy quyết định, và 
khi giáo dân được ngưỡng mộ bởi vì đóng vai trò như giáo sỹ, hay ngược lại. Đây là những dấu 
hiệu cho thấy họ không tôn trọng vai trò của nhau. Sự khó khăn ấy nay trở thành vai trò đối 
nghịch với trách nhiệm. Các biện pháp khắc phục hay nhứt để tránh lối suy nghĩ ‘Giáo Sỹ Quan 
Trọng Hơn Giáo Dân’ là giữ các vai trò khác nhau và bổ túc cho nhau. Tình bạn, lòng thương 
mến, và đức bác ái trong những mối liên hệ này thật vô cùng quan trọng khi tiến tới việc tôn 
trọng vai trò của giáo dân và giáo sỹ.  
 
Thái Độ Quá Trần Tục 
Sự chệch hướng thứ bảy phải tránh là có thái độ quá trần tục, đối nghịch với lối suy nghĩ giáo sỹ 
quan trọng hơn giáo dân. Với thái độ này, hình ảnh và phần hành của vị linh mục tư tế bị xa lánh 
hoặc bị đánh giá thấp. Trong vài trường hợp, giáo dân có thể cố công đảm nhận phần vụ của giáo 
sỹ. Hoặc, có thể có trường hợp tăng bốc quá đáng sự thể ‘Cursillo hoàn toàn là của giáo dân’ mà 
quên đi mối liên hệ quan trọng của Cursillo với Giáo Hội.  
 
Mặc dù trong nhiều giáo phận có những Cursillistas với học thức cao, có bằng cấp về thần học 
và/hoặc được giáo hội huấn luyện đặc biệt về mục vụ giáo dân bao gồm phần vụ linh hướng, thì 
những Cursillistas này cần phải phục vụ trong khả năng của giáo dân, chứ không phải như là một 
Linh Hướng trong PT Cursillo. Trong Cursillo, chỉ có linh mục, phó tế và tu sỹ có lời khấn có 
thể phục vụ trong vai trò Linh Hướng mà thôi. Quyết định này đã được Văn Phòng Điều Hành 
Toàn Quốc biểu quyết và đã được duyệt lại trong Kỳ Họp tháng Bảy 2010 và quyết định này vẫn 
nguyên vẹn. 
 
Thái Độ Thần Thánh Hoá 
Sự chệch hướng thứ tám có thể nghe quen thuộc, tạm gọi là Thần Thánh Hóa. Như chúng ta đã 
học hỏi trong khóa Ba Ngày, thái độ Thần Thánh Hóa xảy ra khi ta chú tâm đến khía cạnh thiêng 
liêng thái quá trong khi thiếu đam mê và dấn thân mang tin mừng, tình yêu Thiên Chúa và sự 
hiện diện của Chúa Kitô đến trong gia đình, khu xóm láng giềng, sở làm và các môi trường xã 
hội.  
 
Thái Độ Phàm Tục Thái Quá 
Sự chệch hướng thứ chín trái ngược với Thái Độ Thần Thánh Hoá. Đó là thái độ Phàm Tục Thái 
Quá. Trong cách nhìn này, chúng ta làm việc theo cách riêng của ta. Chúng ta lập kế hoạch hành 
động truyền giáo theo quan điểm và sở thích riêng của chúng ta. Chúng ta trở nên quá bận rộn 
trong việc gởi người đi núp bóng dưới chiếc dù “Thần Thánh Hoá” hoặc bị cuốn hút vào cơn lốc 
“Phàm Tục Thái Quá”.  Cả hai thái độ này tạo nên một lỗ hổng khá lớn giữa Khóa Cursillo và 
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Hậu Cursillo, và giữa đức tin và cuộc sống. Biện pháp khắc phục hay giải pháp là trong mỗi một 
giai đoạn: Tiền Cursillo, Khóa Học, Hậu Cursillo, trong Hội Nhóm và trong Trường Lãnh Đạo, 
chúng ta nên luôn luôn tâm niệm rằng chúng ta phải trung thành với ơn gọi độc đáo và riêng biệt 
của chính chúng ta là giáo dân trong thế giới ngày nay.   
 
Các Khóa Học Cuối Tuần 
Sự chệch hướng thứ mười và cuối cùng liên quan đến những sự chệch hướng trong chính Khóa 
Cursillo Cuối Tuần. 
 

• Chệch hướng thứ nhứt trong Khóa Học nhấn mạnh đến những thứ ngẫu nhiên và lơ là 
hay coi nhẹ những điều thiết yếu. Khóa Cursillo được điều hành một cách đơn giản và 
tự nhiên. 

• Quá nhấn mạnh đến các Rollos thay vì ý thức rằng đó chỉ là một phần của nhiều phần 
quan trọng trong Khóa Học. 

• Thay đổi các Khóa Cursillo theo tiêu chuẩn riêng của mình, nghĩa là, làm cho thích 
hợp với mục đích của riêng mình thay vì điều hành các Khóa Học cho được chân 
thực. Thí dụ, cho phép cộng đồng Ngày Thứ Tư làm xáo trộn Khóa Học, cho phép 
người không Công Giáo làm khóa sinh trong Khóa Học, và cho phép giáo dân giữ 
phần vụ Linh Hướng. 

•   Tập trung vào việc tạo ra những hoàn cảnh trong Khóa Ba Ngày Cuối Tuần chỉ nhằm     
     khơi dậy những phản ứng bằng cảm xúc của các khóa sinh. Sẽ có những màn cảm xúc  
     tự nhiên được biểu lộ trong một Khóa Cursillo chân thực mà những thứ như trình diễn  
     ‘mañanitas’ không bị cộng đồng Cursillo Ngày Thứ Tư lôi vào. 

•   Một chệch hướng khác cần tránh xa đó là ý nghĩ chúng ta cần tướt đoạt quyền tự do   
    của các khóa sinh trong ba ngày bằng cách nhồi nhét vào từng phút từng giờ nhiều sinh  
    hoạt và thêm nhiều việc để làm. Điều này làm xáo trộn tính cách tự nhiên của Khóa  
    Học và phá đỗ môi trường đang được hình thành mỗi ngày một cách tự nhiên nhất. Nó  
    làm các khóa sinh chia trí và lấy đi mất giờ nghỉ ngơi của cả khóa sinh lẫn trợ tá.  

 
Biện  pháp khắc phục hay giải pháp cho những chệch hướng trong Khóa Cursillo Cuối Tuần là 
phải nhớ rằng Thiên Chúa tín thác các khóa sinh trong tay chúng ta trong ba ngày; vì thế, đây là 
bổn phận chúng ta chỉ nên truyền đạt những điều cơ bản thuộc Kitô Giáo và chỉ giới thiệu những 
gì được xem là một Khóa Cursillo chân thực. Toán trợ tá Khóa Cuối Tuần, được tuyển chọn từ 
Trường Lãnh Đạo, phải được chuẩn bị sẵn sàng để truyền đạt sự thật và nhẫn nại chờ đợi để ân 
sủng Chúa làm việc trong mỗi một khóa sinh. Nếu mỗi người lãnh đạo Cursillo đều có thiện chí 
thi hành một giải pháp cho mỗi một chệch hướng trong Khóa Cursillo, thì sau đó và chỉ sau đó, 
chúng ta mới có thể phục hồi lại cây Cursillo đã từng chứng minh có khả năng mang lại nhiều 
hoa trái trong chính con người và trong những môi trường họ hiện diện.  
 
De Colores!. 

 
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.cursillovietinusa.com hay www.natl-
cursillo.org/viet.  
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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 CURSILLO® TOÀN QUỐC 
Trung Tâm Cursillo® Toàn Quốc sẽ đóng cửa ngày Lễ Columbus Day, thứ Hai, 11-10-2010, và 
sẽ mở cửa trở lại như thường lệ ngày thứ Ba, 12-10-2010, lúc 9 giờ sáng (CST). Xin lưu ý giờ 
làm việc để liên lạc mua tài liệu.  
 
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) 

 
Chúng ta hãy tiếp tục thực hiện Palancas, cầu nguyện cho nhau và cho Văn Phòng Điều Hành 
Toàn Quốc nhóm họp từ ngày 5 – 7 tháng 11, 2010, và cho Phong Trào Cursillo® tại Hoa Kỳ.   
 
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   
 
 
 


