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TÂM THƯ LINH HƯỚNG NHÂN DỊP NĂM MỚI
Lm Peter Jaramillo, S.S.A., Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc
Mến chào quý Bạn Cursillistas: Chúc Mừng Năm Mới!
Vào ngày đầu tiên của Năm Mới, Giáo Hội mừng Lễ Trọng Thể
kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và trong bài đọc I,
Thiên Chúa nói với Ông Môi-sen cách chúc lành dân Do Thái (dân
Thiên Chúa) như sau: “ Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn
giữ anh em! Nguyện xin Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em
và dủ lòng thương anh em! Nguyện xin Thiên Chúa ghé mắt nhìn
và ban bình an cho anh em!”(Dân Số 6:22-27).
Khi nhìn về tương lai với dự đoán cho một năm mới của cuộc
sống, tôi thấy năm mới là một thời điểm để bắt đầu lại lần nữa với
phước lành của Thiên Chúa và với một niềm hy vọng mới trong việc tiếp thêm sinh lực cho cuộc
sống tâm linh chúng ta. Tôi nhận thấy dành một vài ngày để nghĩ ngơi và phục hồi sinh lực
tương tự như “sạt bình điện” là điều hữu ích, và cũng để phán đoán xem tôi có đang đi đúng
hướng mà Thiên Chúa đã đặt để cho tôi chăng. Tôi sử dụng thời gian này để sắp đặt lại lịch trình
của riêng tôi hầu có thể khởi sự năm nay với một triển vọng mới và một cảm giác mới về mục
đích và hướng đi. Mặc dù thật sự chúng ta không bao giờ có thể vặn ngược lại kim đồng hồ, tuy
nhiên chúng ta vẫn có thể sử dụng thời giờ ban cho chúng ta một cách khôn ngoan, bằng cách lúc
nào cũng biết chắc rằng chúng ta cố gắng có những quyết định đúng đắn. Và quyết định đầu tiên
đúng đắn nhứt chúng ta có thể thực hiện là vinh danh Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, và đặt
Đấng Tạo Hóa vào hàng ưu tiên trong cuộc đời chúng ta, trong tâm hồn chúng ta, và trong lịch
trình sinh hoạt của chúng ta, hầu có thể cho Thiên Chúa những gì phải cho, như một ít thời giờ
quý báu của chúng ta.
Khi suy tưởng năm mới sắp đến, chúng ta tin Chúa muốn điều gì nơi chúng ta? Nếu chúng ta ở
vào địa vị của Chúa, chúng ta sẽ ao ước điều gì? Chúng ta không muốn những gì đúng và tốt
cho kẻ khác sao? Chúng ta không muốn mọi người biết ơn và nhận biết sự chân thật của tình yêu
chúng ta và tôn trọng chúng ta sao? Với Thiên Chúa thì cũng thế. Chính Thánh Augustinô, Tiến
Sỹ Hội Thánh và là vị giám mục danh tiếng đã nói trong phần đầu của sách “Tự Thú” của mình
“Chúa đã dựng nên chúng con và tâm hồn chúng con nôn nao cho đến khi được nghĩ yên trong
Chúa.”
PT Cursillo là phương pháp canh tân Đức Tin Công Giáo; là một sự tái cam kết thiêng liêng
thách thức chúng ta sống Ngày Thứ Tư với nghị lực và niềm hân hoan. Như các bạn biết, đó là
một sự thách thức đặc biệt ngày nay để có thể sống đời sống đức tin trong một thế giới phân hóa
và nóng nảy chỉ biết đề cao lòng tự mãn. Khi các môi trường chúng ta quá lệ thuộc vào kỹ thuật
và sự mãn nguyện tức thời thì chúng ta phải biết cách tín thác vào lòng thương xót Chúa và nhẫn
nại với Chúa, nhẫn nại với chính mình, và nhẫn nại với tha nhân. Khi các hệ thống của con người
không thành công, chúng ta có thể bị cám dỗ rơi vào một "kiểu khủng hoảng" và thậm chí tuyệt
vọng nữa, nhưng Chúa Giêsu không bao giờ thất bại. Chúa không bao giờ chán ngán chúng ta,
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cũng không xua đuổi chúng ta. Trái lại, Chúa chờ đợi chúng ta trở về và luôn luôn ở đó khi
chúng ta cần đến Chúa. Chúa lúc nào cũng trung thành, ngay cả khi chúng ta chịu ơn cứu chuộc
của Chúa liên miên do những lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta sẽ ở vào hoàn cảnh khá hơn trước
bởi vì một lần nữa chúng ta được đón nhận lòng Chúa xót thương chúng ta.
Khi chúng ta khởi đầu Năm Mới này, tôi tin điều này thật phù hợp khi chúng ta suy niệm về cách
thức chúng ta sống đời sống Kitô hữu trong ơn sủng. Hãy lấy phiếu cam kết ra trong giây lát,
duyệt lại và làm lại từ đầu. Hãy xem xét lại và dành thời giờ quý báu nhứt của chúng ta để cầu
nguyện. Hãy tái cam kết cải tiến cuộc sống nội tâm trong việc thờ phượng và hòa giải. Hãy làm
sống lại tình bạn với Chúa Giêsu để tái khám phá Chúa yêu thương và trân quý chúng ta dường
nào trong ánh mắt của Chúa. Hãy dành ít phút cảm tạ Thiên Chúa bằng cách bày tỏ tình yêu
thương và lòng xót thương đối với tha nhân. Hãy sống đức hạnh và nhẫn nại, thậm chí vẫn là
“con người bất toàn”. Những bài học quý giá nhứt trong đời sống thường thường là những bài
học căn bản nhứt. Những gì thực sự quan trọng đều đơn giản; tức là “Ngươi phải yêu mến Thiên
Chúa, Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến tha
nhân như chính mình” (Luca 10: 27).
Chúng ta hãy biết ơn về những gì chúng ta đã lãnh nhận nơi Chúa Kitô trong phong trào tuyệt
diệu của Khóa Học Kitô Giáo; một ơn phước đã ban cho chúng ta như một quà tặng của Chúa
Thánh Linh qua ông Eduardo Bonnín, và là một món quà được người Mẹ là Giáo Hội làm cho
phong phú trong hơn 60 năm qua.
Sau cùng, các bạn Cursillistas thân mến, khi các bạn bắt đầu soạn thảo lịch trình sinh hoạt mới
của mình để tái cam kết phục vụ PT Cursillo. Cursillo vốn là một chất men được dùng để mang
lại một sự hoán cải trong đời sống của các bạn. Không nên xem Chúa là chuyện đương nhiên, kể
cả chính bạn hoặc tha nhân nữa! Đời sống quá quý giá. Trong khoảnh khắc chúng ta có thể ra đi
vĩnh viễn. Hãy quyết tâm coi trọng mọi giây phút và hãy tạo một cái gì khác biệt. Hãy khuyến
khích nâng đỡ lẫn nhau trong các buổi Ultreyas, trong Trường Lãnh Đạo, và trong các Hội Nhóm
Nhỏ. Hãy làm dậy men môi trường của bạn qua quyền năng của Chúa Thánh Linh và tạo mọi cơ
hội để tham gia vào các cuộc canh tân trong các buổi Clausuras được tổ chức trong các Khóa
Cursillos tại giáo phận, và trong các Đại Hội Cursillo Miền và Toàn Quốc. Hãy luôn luôn nhớ
rằng Chúa Giêsu tin tưởng nơi bạn!
Nguyện xin dung nhan Thiên Chúa tỏa sáng trên con người bạn và ban cho bạn bình an.
De Colores!
KHÁM PHÁ CHÍNH MÌNH, KHÁM PHÁ CHÚA KITÔ VÀ THA NHÂN
Giới Thiệu
Khi hướng cả cuộc đời cho Chúa, chúng ta thiết lập mối liên hệ mật thiết với Chúa, một tình bạn
riêng tư và cởi mở. Sống cuộc đời Kitô hữu là chu toàn mọi tiêu chuẩn của lý tưởng chân thật, đó
là sống đời sống ân sủng. Nhờ lòng Sùng Đạo, tâm hồn chúng ta tràn trề cuộc sống của Chúa
Kitô trong con người chúng ta. Nhờ Học Đạo mà chúng ta biết đời sống liên hệ với trí tuệ là quà
tặng của Thiên Chúa . Và chúng ta chia sẻ cuộc sống chúng ta với tha nhân khi chúng ta bắt ý chí
chúng ta Hành Động (tức Hành Đạo trong Cursillo).
Các Khóa Cursillo về Kitô Giáo (tức PT Cursillo) trình bày cho chúng ta một khái niệm về Học
Đạo khác với những gì chúng ta thường quen thuộc. Đối với đa số, khi họ nghe nói “Học Đạo”,
lập tức họ nghĩ ngay đến khía cạnh giáo khoa của từ ngữ này. PT Cursillo trình bày khái niệm
“Học Đạo” trong một chiều kích mới. Cursillo định nghĩa Học Đạo là một cuộc tìm kiếm liên tục
ý nghĩa của chính cuộc sống, đây là vấn nạn căn bản nhứt của nhân loại.
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Chúng ta được mời gọi trở nên hoàn hảo, nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Học Đạo là một phần
quan trọng của tiến trình phát triển chính con người chúng ta và hiểu rõ một con người phàm là
gì và cuộc sống chúng ta là gì. Mọi người đều học hỏi. Những gì họ học hỏi được quy định bởi lý
tưởng của họ. Học hỏi là một đức tính tự nhiên của con người, và chúng ta nên học hỏi để sống
một cách hữu hiệu và hữu ích.
Do đó: - Một nhân viên hãng xưởng học hỏi, nghiên cứu điều kiện làm việc, tranh luận về
nghiệp đoàn và lương bổng.
- Một người mê thể thao thường thường ghi nhớ những thống kê và thành tích của thể
tháo gia mình ngưỡng mộ.
- Một người mẹ quan tâm lo lắng đến nhu cầu, ước muốn của con cái và cách cư xử của
chúng.
- Một Cursillista học hỏi, nghiên cứu con người bị chi phối bởi môi trường, hoàn cảnh
của mình, v.v…
Bất cứ khi nào một người quyết định làm một việc gì một cách tốt đẹp hơn thì việc học hỏi
nghiên cứu là một phần gắn liền với nỗ lực ấy.
Việc học hỏi có thể, qua nhiều thông tin phong phú hơn, giúp chúng ta được đào luyện khả quan
hơn, tức là đào luyện thành một Kitô hữu đích thực, giúp cải đổi tâm thức chúng ta hầu có thể
thích nghi đời sống chúng ta với chương trình của Chúa, và thay đổi mọi sự chung quanh ta,
trong khi vẫn cổ võ mọi sự với tinh thần Kitô Giáo.
Học Đạo kêu gọi con người mở lòng mình:
- cho Chúa, để biết lúc nào Chúa nói và Chúa nói gì với chúng ta;
- cho chính chúng ta, để hiểu rõ chúng ta hơn và mang lại một sự canh tân nội tâm;
- cho tha nhân, để biết rõ và yêu mến anh chị em chúng ta là hình ảnh giống Chúa Kitô.
Học Đạo không phải chỉ có đọc sách hoặc đến trường mà thôi. Sách vở là những điều diễn tả của
các tác giả về những gì họ quan sát và học hỏi. Cuộc đời là một khí cụ giảng huấn tuyệt vời mà
tất cả chúng ta đều có; đó là quyển sách mà trong đó sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Đấng Tạo
Hóa sự sống, đã để lại dấu ấn của Chúa cho chúng ta học hỏi.
Nếu chúng ta tuyên bố Thiên Chúa là lý tưởng chúng ta, thì con đường, sự thật và cuộc đời của
Chúa phải là đề tài cho chúng ta học hỏi. Ngay cả một vài người có thể trải qua cuộc sống không
có hoặc ít tha thiết với những việc của Chúa, nhưng Chúa vẫn mời gọi chúng ta đồng hành với
Chúa và cho chúng ta nhìn thấy tiềm năng của chúng ta.
Chúa kêu gọi chúng ta nắm lấy lý tưởng hoàn hảo, không có kết thúc, nhưng trong tầm tay, bởi
vì Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn
thiện” (Mathêu 5:48). Sự liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa phải là yếu tố quyết định trong
cuộc đời chúng ta, và vì thế mọi người được mời gọi đào sâu sự hiểu biết về Thiên Chúa và mọi
người phải học hỏi tùy theo tiềm năng và khả năng Chúa ban; để trở nên hoàn thiện như Thiên
Chúa Cha kêu gọi “…và (anh chị em) phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng
tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Êphêxô 4:24).
Học Đạo là bắt tâm trí chúng ta phục vụ sự thật hay sử dụng tâm trí chúng ta học hỏi chân lý (sự
thật). Về bản chất, đó là một tiến trình Học Đạo để biết yêu thương và đáp trả trong đức tin để
đạt tiềm năng của chúng ta là những con người, hoàn toàn phàm tục và hoàn toàn giống Chúa
Kitô. Chỉ khi nào chu toàn tiềm năng của chúng ta thì chúng ta mới có thể khởi sự hiểu biết tình
Chúa yêu thương chúng ta, và bắt đầu sống trong tình yêu ấy.
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Nhu Cầu Học Đạo
Để trở nên con người mà chúng ta được mời gọi quả là một nỗ lực kéo dài suốt đời. Mặc dù đa
số trong cuộc sống không đạt được tiềm năng của họ, nhưng có một số đạt được. Chúng ta gọi
những người này là thánh. Mỗi người chúng ta được mời gọi sống thánh thiện. Chúa Kitô đòi hỏi
thời giờ và nghị lực của chúng ta không phải chỉ là những gì khác mà chúng ta buộc phải làm
thêm, nhưng nỗ lực này phải đương nhiên gắn liền với đời sống chúng ta.
Bản chất nội tại của trí tuệ chúng ta khiến chúng ta phải học hỏi nghiên cứu. Trí tuệ của chúng ta
phải được luyện tập để trở nên thành thạo. Sự tiến bộ của loài người tùy thuộc vào việc học hỏi.
Thiên Chúa cho nhân loại dự phần vào tiến trình sáng tạo. Vì thế, Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta
phải triển khai tiềm năng tự nhiên của chúng ta (Mathêu 25:14-30 *Dụ ngôn Nén Bạc). Như thế,
chính các ơn gọi của chúng ta trong cuộc đời đòi buộc chúng ta học hỏi và trao dồi kiến thức.
Tất cả chúng ta đều có tài năng có thể được phát triển. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để chia sẻ
cuộc đời của Người với chúng ta, nhưng chúng ta phải cố công đạt cho được mục tiêu này.
Chúng ta không thể phí thời giờ lông bông lang bang không làm gì cả. Nếu không hành động,
chúng ta cũng sẽ giống như người đầy tớ đã chôn giấu những nén bạc của mình để khỏi bị lạc
mất. Tuy nhiên, chúng ta có một sự lựa chọn, và chúng ta có thể chọn lựa đúng đắn nhờ trí khôn,
sự tự do và thiện ý Chúa ban.
Ơn gọi Kitô hữu của chúng ta cho chúng ta thêm một ràng buộc để học đạo. Do kết quả của bí
tích Rữa Tội trong Chúa Kitô, chúng ta trực diện với một thách đố to tát nhứt của chúng ta.
Chúng ta phải tìm kiếm và khám phá Thiên Chúa là ai và chúng ta là ai. Ngay cả Chúa Giêsu, về
phần của Chúa, “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên
Chúa và người ta” (Luca 2:52). Về phần chúng ta, Chúa Giêsu tuyên bố: “Mà sự sống đời đời đó
là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là
Giêsu Kitô” (Gioan 17:3).
Vì thiếu học đạo cho nên người ta có thể bị Thiên Chúa khước từ (cf. Gioan 16:3). Đối với chúng
ta, việc thăng tiến trong sự hiểu biết Thiên Chúa đòi buộc chúng ta phải đi tìm (cf. Mathêu
11:27). Chúa Kitô đoan chắc rằng việc chúng ta tìm kiếm sẽ có hiệu quả và ích lợi, bởi vì Chúa
Giêsu đã xin Đức Chúa Cha mặc khải chân lý cho các môn đệ của Chúa. Nhưng chân lý không
bao giờ được mặc khải cho chúng ta nếu chúng ta không mở lòng đón nhận (cf. Gioan 17:7, 26)
và một khi chúng ta lãnh nhận, chân lý sẽ giải thoát chúng ta (Gioan 8:32) – chúng ta được tự do
trở nên con người mà chính Chúa đã tạo dựng nên.
Vì thế, sống trong ơn sủng đòi hỏi chúng ta phải gia tăng sự hiểu biết về Chúa và về chính chúng
ta. Ơn sủng là tình bạn với Thiên Chúa. Làm bạn với một người nào mà không biết người đó thì
không thể được. Nếu chúng ta muốn làm bạn với Chúa, chúng ta phải nỗ lực thật nhiều để hiểu
biết Chúa, tương tự như chúng ta muốn tìm hiểu những gì chúng ta yêu thích trong thế giới này.
Chúng ta không thể hài lòng với sự hiểu biết về Chúa một cách non nớt, kém cỏi thời thơ ấu.
Chúng ta phải tiến bộ nhiều trong sự hiểu biết về Chúa và về chính chúng ta nếu chúng ta phải
sống trong tình bạn với Thiên Chúa. Sự hiểu biết nâng đỡ tình bạn phải là thói quen của đời
sống, và không phải chỉ là những sự kiện hoặc những điều chúng ta kể lại và có thể thỉnh thoảng
đọc lên trong giờ kinh nguyện. Việc chúng ta hiểu biết Chúa và loài thụ tạo của Người phải do sự
kiện chúng ta kết hiệp với Chúa. Vì thế, dành thời giờ ở với Chúa và lắng nghe Chúa, đó chính là
ý nghĩa của sự cầu nguyện, là điều thiết yếu giúp nâng đỡ tình bạn ấy.
Loại hiểu biết này không thể có được một sớm một chiều, cũng không thể học được trong sách
vở hay ở trường học. Sự hiểu biết và tình bạn này phát triển từ việc chúng ta sống kết hiệp với
Thiên Chúa Cha trong Chúa Kitô. Đây là một phần của tiến trình hoán cải liên tục xảy ra đúng
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lúc. Là một phần của việc hoán cải hằng ngày mà chúng ta phải trải qua. Là một yếu tố của việc
trở nên Kitô hữu đích thực, một yếu tố của việc nên thánh, một yếu tố trở thành con người.
Học Đạo cần thiết cho việc chúng ta tìm kiếm giải đáp cho những câu hỏi sâu thẩm nhất của
cuộc đời: Tôi là ai? Tôi đang làm gì bây giờ? Tôi đang đi đâu đây? Sự thật là cái gì? Chỉ có nhờ
Chúa chúng ta mới có thể tìm được những giải đáp thỏa đáng và có ý nghĩa cho những vấn nạn
trên đây (cf. Gioan 17:8). Đối tượng của việc chúng ta học đạo có thể được tóm tắt trong những
lời sau đây của Thánh Augustinô: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết chính mình con và biết
Chúa.” Hiểu biết Chúa và hiểu biết chính chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta hiểu biết tha nhân, giúp
dấn thân trọn vẹn vào thế giới chúng ta đang sống, giúp nhận ra các dấu chỉ của thời đại, trực
diện với xã hội chúng ta và truyền đạt ảnh hướng Kitô Giáo vào trong các môi trường chúng ta!
“Là Kitô hữu đích thực không phải là một dự án được thực hiện, nhưng là thực hiện những gì
được dự tính. Đó không phải là một biến cố của cuộc đời, nhưng làm cho cuộc đời thành một
biến cố liên tục và đầy kinh ngạc” (Eduardo Bonnín).
Nếu chúng ta yêu thương anh chị em chúng ta trong Chúa Kitô, và chúng ta phải yêu họ nếu
chúng ta tuyên bố chúng ta yêu mến Chúa, thì chúng ta sẽ có cam kết với họ. Chúng ta sẽ càng
ngày càng cảm nghiệm rằng mỗi con người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa. Chúng ta sẽ
nhận ra rằng mỗi con người, giống như chúng ta, đang đi tìm ý nghĩa, hạnh phúc, chân lý. Kitô
Giáo có thể cống hiến toàn bộ chân lý ấy, đó là Chúa Giêsu Kitô.
Nếu chúng ta phải đạt được đời sống vĩnh cửu, thì chúng ta phải hiểu biết Chúa (Gioan 17:3) và
muốn biết Chúa phải cần thời gian, thời gian để học hỏi và thăng tiến trong những gì Chúa đã tạo
dựng nên cho chúng ta (Học Đạo). Và, nếu chúng ta phải yêu thương anh chị em chúng ta, thì
lòng ao ước của chúng ta sẽ là nhập họ vào mối liên kết với Chúa Kitô bằng tình yêu và tình bạn
trong công tác tông đồ.
Việc chúng ta hoán cải liên tục hằng ngày mang lại kết quả liên kết mật thiết với Thiên Chúa, đi
từ Sùng Đạo qua Học Đạo rồi đến Hành Đạo, và trở lại Sùng Đạo, một tiến trình trọn vẹn.
Mục Đích Học Đạo
Mục đích Học Đạo không chỉ đơn giản nhằm thâu thập kiến thức, nhưng cũng để giúp con người
có thể trở nên Kitô hữu đích thực, chứ không phải con người làm những việc đạo đức.
Chúng ta được mời gọi nên thánh, tạo một sự thay đổi tận gốc trong cấu trúc tâm thức của chúng
ta, kết hiệp chúng ta với chính Thiên Chúa, để những gì Chúa quan tâm cũng là mối quan tâm
của chúng ta, để tinh thần của chúng ta vươn cao hầu đạt được những cơ hội có thể xảy ra trong
cuộc đời chúng ta, để chu toàn lời hứa ám chỉ trong việc chúng ta được tạo dựng nên giống hình
ảnh Thiên Chúa.
Học Đạo là sự nối dài của lòng Sùng Đạo, trở thành giai đoạn Sùng Đạo mà nhờ đó chúng ta suy
xét phán đoán để khám phá con đường Chúa dành cho chúng ta, cho phép chúng ta mặc lấy tâm
thần của Chúa, tâm thần của Hội Thánh. Giống như Chúa Kitô, chúng ta phải lớn lên trong sự
khôn ngoan (Luca 2:52).
Nên thánh bao gồm việc hoán cải liên tục chính mình. : “Vương quốc này và ơn cứu chuộc … có
dành sẵn cho mọi con người phàm như là ơn sủng và lòng thương xót … nhưng trên hết mọi sự,
mỗi cá nhân kiếm được những ân huệ ấy nhờ một cuộc canh tân nội tâm mà Phúc Âm gọi là
“metanoia”, tức là một cuộc hoán cải tận gốc rễ, một sự thay đổi sâu đậm trong tâm hồn” (ĐGH
Phaolô VI – Evangelii Nuntiandi # 10).
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Chúng ta phán đoán chân lý ở đâu – tại sao chúng ta học đạo?
Nếu chúng ta phải trở nên thiện hảo, như Cha chúng ta trên trời là thiện hảo (Mathêu 5:48), thì
việc học đạo theo ý nghĩa mà chúng ta đang đề cập bây giờ thì không giống như việc học đạo mà
người dân ngoại có thể theo đuổi. Một người không phải là Kitô hữu có thể định học hỏi về Kitô
giáo, về Giáo Hội, về lịch sử Hội Thánh, v.v…, nhưng không học hỏi về việc trở nên Kitô hữu.
Việc học hỏi Kitô giáo còn hơn là một sự theo đuổi thuộc về trí tuệ. Đây là một sự tìm kiếm chân
lý, học cho biết phán đoán con đường của Chúa qua loài thụ tạo của Người. Việc học Kitô giáo
bao gồm những sự đeo đuổi của trí tuệ và sự tìm tòi kiến thức, nhưng nó vượt lên trên những thứ
ấy – nó đòi hỏi Kitô hữu lấy kiến thức và sự hiểu biết này và để nó thâm nhập và cải đổi cuộc
sống con người một cách liên tục. Con người tôi bây giờ không nhất thiết là con người của tôi
ngày mai.
Thiên Chúa vẫn mời gọi con người tìm kiếm Chúa, và mỗi con người phải đi tìm Chúa với trí
tuệ, lý trí và với ‘lòng ngay thẳng’ của mình. “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm
hồn chúng con luôn xao xuyến cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa” (Thánh Augustinô).
Thánh Kinh và Giáo Huấn của Hội Thánh
Chúng ta có sẵn một thầy dạy rất đặc biệt và đầy uy quyền có thể giúp chúng ta thăng tiến về
kiến thức hầu hướng dẫn chúng ta đến với tình yêu Thiên Chúa trong mọi sự. Đó là Chúa Thánh
Linh! Chúa Thánh Linh mặc khải chính Mình cho chúng ta qua mọi phương diện của tạo vật và
hướng dẫn chúng ta ý thức Thiên Chúa hiện diện và thương yêu lo lắng cho chúng ta để không
có gì khác có thể sánh bằng.
“Thiên Chúa đã mặc khải chính Mình cho chúng ta qua Lời Người, đó là Thánh Kinh, theo một
cách mà không có phương pháp nào khác mang lại được. Thánh Kinh phải đóng vai trò quan
trọng trong việc học đạo của chúng ta, trong cuộc tìm kiếm và phán đoán chân lý. Thánh Kinh là
nguồn của mọi chân lý, và phải là cốt lõi của bất kỳ chương trình nào học hỏi về Kitô giáo. Khi
sử dụng Thánh Kinh, chúng ta đối diện với Thiên Chúa; Chúa nói trực tiếp vào linh hồn chúng ta
khi chúng ta suy niệm và suy tư về cuộc đời mà những lời trong Thánh Kinh mặc khải cho chúng
ta. Thánh Kinh phải là cái neo để những thái độ và tư cách của chúng ta bám chặt chung quanh”
(Hiến Chế Tín Điều về Mặc Khải Thần Linh # 7). Thánh Giê-rô-ni-mô nói rằng khi chúng ta cầu
nguyện, chúng ta nói chuyện với Chúa; nhưng khi chúng ta đọc, Chúa nói chuyện với chúng ta.
Thiên Chúa tiếp tục nói với chúng ta, khi Chúa Thánh Linh mở mắt chúng ta để nhìn thấy thế
gian qua con mắt Chúa. Một lãnh vực mà Chúa Thánh Linh nói với mỗi cá nhân là qua tiến trình
đào luyện lương tâm. Ta không thể nói dối với chính mình – ít nhứt là không lâu đâu. Một người,
khi được cho biết về đời sống của mình qua việc tự kiểm thảo lương tâm một cách kỹ lưỡng, thì
người ấy giữ được quân bình giữa vẻ đẹp lộng lẫy của mình giống hình ảnh Thiên Chúa và sự
khiêm tốn ý thức mình nhỏ bé như thế nào khi đáp lại lời mời gọi của Chúa. Thông thường, việc
tự xét mình là điều chính yếu giúp chuyển đạt kiến thức từ trí tuệ qua con tim, nhằm giúp việc
học hỏi này thay đổi cuộc đời chúng ta.
“Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng
chứng thực điều đó, vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là
phải. Người ta sẽ thấy điều đó, trong ngày Thiên Chúa cho Đức Giêsu Kitô đến xét xử những gì
bí ẩn nơi con người theo Tin Mừng tôi rao giảng” (Roma 2:15-16).
Thiên Chúa kêu gọi con người phụng sự Chúa trong thần khí và sự thật. Tuy nhiên, Thiên Chúa
ban cho con người tự do để chọn lựa. “Chỉ khi nào được tự do con người mới có thể hướng mình
về điều thiện … về mặt này, sự tự do chân thực là một dấu hiệu phi thường của hình ảnh Thiên
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Chúa trong con người. Bởi vì Thiên Chúa muốn con người được trao cho đấng an ủi hầu có thể
tìm kiếm Đấng Tạo Hóa ngay tức khắc, và tự do đến để được hoàn thiện trọn vẹn và hạnh phúc
nhờ trung tín với Chúa. Vì thế, nhân phẩm con người đòi hỏi con người phải hành xử theo một
sự hiểu biết và tự do chọn lựa nào đó. Sự chọn lựa như thế được khuyến khích riêng từng người
và được thúc giục từ bên trong. Chứ không do một xúc động mù quáng bên trong hoặc cũng
không vì áp lực bên ngoài” (Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay # 17).
Bài Học Thánh Kinh
Làm nhiều thứ cho Chúa Kitô không luôn luôn có nghĩa là chúng ta hiểu biết Chúa hoặc biết
rằng chúng ta có liên hệ với Chúa. Trong Phúc Âm theo Thánh Mathêu, Chương 7, chúng ta đọc
câu chuyện các tông đồ thực hiện nhiều công việc trọng đại. Vì vậy làm thế nào Chúa Giêsu có
thể thất vọng với bất kỳ kẻ nào xem ra làm đúng những gì Chúa bảo?
Chúa Giêsu không cố ý làm cho người ta sợ mà tránh xa không phụng sự Chúa. Chúa đã nói
những lời này để nêu lên một điểm quan trọng: Trong vương quốc của Chúa, việc làm không thể
tách rời khỏi đức vâng lời. Những kẻ nghe lời Chúa và thực hành lời ấy thì xây nhà trên nền tảng
vững chắc, trong khi đó những kẻ không nghe lời Chúa thì không có gì để nâng đỡ họ, cho dù
các việc họ làm huy hoàng như thế nào. Không phải vì họ không làm gì cả - thật ra, có thể họ
quá bận làm rất nhiều việc tốt – nhưng họ không đặt đời sống của họ trên nền tảng đúng đắn.
Tất cả những điều này chỉ cho thấy cách rất đặt biệt mà Chúa Giêsu muốn chúng ta nghe lời của
Chúa. Chúa Giêsu không quở trách các môn đệ vì không hiểu biết Thánh Kinh, nhưng trách họ
không biết Chúa (Mathêu 7:23).
Chúa muốn chúng ta đến với Chúa qua lời Người nói hầu đời sống nội tâm chúng ta – chính
riêng nội tâm – có thể phù hợp với việc ta giống hình ảnh Chúa. Chúa muốn thực hiện nhiều
điều trong chúng ta, hơn là giảng dạy chúng ta cách hành xử cho đúng. Chúa muốn thay đổi hình
dạng chúng ta để chúng ta biết đúng cách làm người.
Thiên Nhiên và các mối Liên Hệ giữa Con Người với nhau
ĐGH Gioan Phaolô II viết trong tông huấn “Chân Lý Huy Hoàng”, như sau: “Chân Lý Huy
Hoàng chiếu sáng trong các công trình của Đấng Tạo Hóa, và bằng một cách đặc biệt, trong con
người phàm được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Chân Lý soi sáng trí thông mình của
con người và uốn nắn tự do con người, hướng dẫn con người hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa.”
Việc giống hình ảnh Thiên Chúa làm cho cá nhân trở nên một con người, một “kẻ nào đó” và
không phải “một cái gì đó”. Con người ấy có khả năng biết chính mình và có nhiều tình bạn với
những con người khác. Con người ấy được mời gọi ký Giao Ước với Thiên Chúa và có thể đáp
lại bằng tình yêu mà bất kỳ loài thụ tạo nào khác không biết.
Thánh Têrêxa thành Lisieux đã cảm nghiệm tình yêu của Chúa qua sắc đẹp của thiên nhiên và
các mối liên hệ giữa con người với nhau. Thiên Chúa sử dụng tất cả những thứ này để mặc khải
chính nét đẹp của Chúa cho Thánh Têrêxa ngay từ lúc còn thơ ấu. Thánh Têrexa đã học biết rằng
cuộc sống trên trần gian sẽ qua đi, thiên đàng thì trường cửu; điều này đưa đến hậu quả là chúng
ta tin và chọn lựa làm sao bây giờ.
Nhưng không chỉ có thiên nhiên khơi dậy trong lòng Têrêxa lòng ao ước thiên đàng vĩnh cửu;
nhưng cũng chính tình yêu và lòng thương cảm mà Têrêxa đã tìm thấy trong các liên hệ giữa con
người với nhau. Nàng dành cho gia đình mình một tình yêu thật sâu đậm. Nàng biết rằng “mảnh
đất” trong đó nàng được vun trồng thật là lý tưởng cho nàng thấm nhuần tình yêu của Thiên
Chúa Cha.
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Tương tự như Têrêxa, có rất nhiều điều chúng ta có thể học hỏi từ tình bạn và tình yêu giữa con
người với nhau vì nó có thể giúp chúng ta hiểu biết và sống liên kết với Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần.
Têrêxa là mẫu gương tuyệt vời cho thấy cách thức các vị thánh đã sống, cảm nghiệm và giảng
dạy những gì được mặc khải cho chúng ta trong Thánh Kinh, nhưng ít khi chúng ta hiểu thấu đáo
những điều ấy hoặc áp dụng hiện nay như thế nào.
Chính bản năng tự nhiên của chúng ta đòi buộc chúng ta quan tâm đến kẻ khác. Khi có điều gì
tốt đẹp trong con người chúng ta, chúng ta liền ước muốn chia sẻ với người khác. Khi chúng ta
thấy kẻ khác thiếu thốn hơn chúng ta, chúng ta ao ước giúp đỡ họ với những gì chúng ta có. Nhu
cầu này có từ đầu – tự nhiên mà có ngay trong con người chúng ta trước khi chúng ta nghĩ đến
nó. Phục vụ kẻ khác thỏa mãn nhu cầu này.
Chúng ta trở nên chính con người chúng ta tùy theo mức độ chúng ta sống nhu cầu này và điều
kiện của nó. Việc tiếp xúc với kẻ khác cho chúng ta kinh nghiệm chu toàn chính con người
chúng ta. Điều này thật chí lý vì nếu chúng ta không thể cho đi thì chúng ta cảm nghiệm chính
mình là những con người còn dở dang.
Quan tâm đến kẻ khác, liên lạc với kẻ khác giúp chúng ta chu toàn trọng trách cao cả, và dĩ nhiên
duy nhứt trong cuộc sống: đó là trở nên chính con người mình, bổ khuyết chính mình. Nhưng
chính Chúa Kitô mới cho chúng ta hiểu rõ lý do căn bản cho điều này, và mặc khải quy luật tối
hậu của việc làm người và của cuộc đời: đó là tình bác ái. Quy luật tối thượng của việc chúng ta
làm người là chia sẻ với việc kẻ khác làm người, sống trong tình hiệp thông” (Magnificat – Đức
ông Giussani).
Sách, Báo, v.v…
Sách, báo, các khóa học đào luyện hay tỉnh huấn, v.v… tạo thành nền tảng cho việc đào luyện
một thái độ trưởng thành đối với cuộc sống, có thể giúp chúng ta thảo luận về con đường dẫn đến
chân lý trong cuộc sống. Tuy nhiên, học đạo không thể chỉ là một sự tình cờ đọc lướt qua một
quyển sách hay một tờ báo Công Giáo, cũng không phải là đọc một quyển sách hay, nhưng là
đọc và nghiên cứu học hỏi những quyển sách giúp ích cho chúng ta nhiều nhứt vào thời điểm đặc
biệt này trong đời sống Kitô hữu chúng ta. Việc biết được sách nào chúng ta cần vào thời điểm
đặc biệt này trong cuộc đời chúng ta, có thể, không hoàn toàn tùy chúng ta quyết định, nhưng
phải nhờ ý kiến của vị Linh Hướng chúng ta, là kẻ phải biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta.
Chúng ta không bao giờ nên đoán mò rằng mọi Kitô hữu bị bắt buộc phải đọc những sách giống
nhau, dĩ nhiên, ngoại trừ Thánh Kinh. Nếu quả đúng như thế, thì người ta có lẽ sơ xuất không
nhìn thấy tính cách đa dạng của bản tính nhân loại và các nhu cầu khác nhau của con người.
Thái độ của chúng ta đối với việc học đạo không phải là theo đuổi nhằm thỏa mãn nhu cầu trí
tuệ, nhưng là đi tìm chân lý, nhờ đó chúng ta được uốn nắn trở nên bạn hữu với Chúa Kitô.
Chúng ta không thể hài lòng với mớ kiến thức mà thôi; chúng ta sẽ cần phải có sự hiểu biết nữa.
Mục tiêu chúng ta là tình bạn qua sự liên kết với Chúa Kitô, với chính chúng ta và với tha nhân.
Điều Gì Ngăn Cản Chúng Ta Học Đạo?
Khiêm Nhường Giả Tạo- Điều ngăn cản rất nhiều người trở nên muối đất và ánh sáng cho thế
gian đó chính là quan niệm sai lầm về chính họ, cho rằng hầu như họ không xứng đáng gì cả.
Điều này được gọi là khiêm nhường giả tạo. Rất nhiều lần chúng ta tự cho mình thiếu sót và cứ
tiếp tục vin vào ý tưởng khiêm nhượng ấy mà không chịu chấp nhận sự thách đố của lý tưởng
chân thật để trở nên một Kitô hữu đích thực. Tự ti là trái với niềm tin của chúng ta, đó là chúng
ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.
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Tự mãn – Đến đó rồi và xong rồi! Ly tôi đầy rồi. Có một yếu tố của thái độ quá tin tưởng hoặc
đánh giá quá mức kinh nghiệm và kiến thức của mình, thường nhằm che đậy điều gì mình thực
sự không biết và thật sự cũng không muốn tìm hiểu làm gì vì lo sợ có thể phải thay đổi. Chúng ta
không nhận ra rằng chúng ta không bao giờ ngưng tăng trưởng hoặc ngưng tìm hiểu Thiên Chúa
ở mức độ sâu sắc hơn (Ephêxô 4:14-15).
Thờ ơ – Chả cần! Tôi thích tôi là ai và tôi đang đi đâu và không có gì sẽ thay đổi được tôi. Đó là
thái độ không muốn thả lỏng và để Thiên Chúa đến trong cuộc đời họ. Trí tuệ, tâm hồn và ý chí
họ không lay chuyển được. Họ giống như những con chim trong lồng, chúng có thể vổ cánh
nhưng không bao giờ có thể bay được.
Chủ nghĩa duy vật – Thế giới tiến trên con đường duy vật; chúng ta di chuyển theo; và chúng ta
quên mất mục tiêu chân thật của chúng ta trong cuộc đời. Chúng ta càng ngày càng cho phép sự
việc trở nên quan trọng hơn con người. Chước cám dỗ ấy để cho “của cải thế gian” làm chúng ta
xao lãng không làm thay đổi “trật tự trần thế”, đó là các môi trường chúng ta.
Kiêu ngạo – Đây là một trở ngại ngăn cản sự phát triển và thực hiện tiềm năng của con người, và
cho phép ảnh hưởng tiêu cực len lõi vào cuộc sống chúng ta (x. 1 Tim. 1:5-7). Tính kiêu ngạo
ngăn cản con người từ bỏ chính mình (cf. Mat 11:25).
Trong thế giới ngày nay việc thiếu sót không sắp đặt những ưu tiên của chúng ta đã ngăn cản
chúng ta chú tâm vào việc Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo của chúng ta. Thế gian đưa ra nhiều
thứ làm chúng ta xao lãng thường làm chúng ta quá bận rộn và do đó làm chúng ta kiệt sức,
không còn khả năng sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. “Chúng ta không
còn khả năng để nghe Chúa – có quá nhiều chuyện khác nhau xảy đến liên miên lấp đầy tai
chúng ta” (ĐGH Bênêđictô XVI).
Kiên Trì Học Đạo
Hãy can đảm và hãy làm những gì đúng mặc kệ những cách thức và tình trạng cuồng loạn của
thế gian. Hãy khiêm nhu và thừa nhận chúng ta không là gì cả trước mặt Chúa, nhưng công nhận
Chúa đã tạo dựng chúng ta nên người, một con người. Hãy thi hành kỷ luật để tập được những
thói quen tốt, nhất là thói quen Học Đạo. Hãy dùng thời giờ suy niệm để cho chúng ta tiếp cận
với Thiên Chúa Mặc Khải, đó là Ngôi Lời của Thiên Chúa, hầu cải đổi cuộc sống của chúng ta.
Kế Luận
Học Đạo không trọn vẹn nếu thiếu Sùng Đạo và Hành Đạo. Học Đạo cho ta hướng đi và giúp ta
tăng trưởng trong tiến trình hoán cải của chúng ta bằng cách giúp chúng ta phán đoán thánh ý
Thiên Chúa trong đời sống chúng ta và thay đổi tâm thức chúng ta trong Chúa Kitô. Việc chúng
ta Sùng Đạo giúp chúng ta duy trì mối liên hệ sống động với Chúa Cha trong Chúa Kitô, đó là
một tình bạn chân thật. Học Đạo giúp chúng ta tiến bộ dễ dàng hơn trong sự hiểu biết về chính
mình, về Chúa Kitô và về tha nhân hầu có thể duy trì mối liên kết ba chiều này. Và Hành Đạo tạo
dễ dàng cho việc hân hoan liên lạc trong tình bạn với những người trong các môi trường của
chúng ta để dẫn đưa họ vào cùng một mối liên hệ sống động này, cũng cùng một tình bạn chân
thật với Chúa Kitô và với nhau.
De Colores!
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ 21
Xin vui lòng sắp xếp để có thể tham dự Đại Hội Cursillo Thường Niên Toàn Quốc sẽ được tổ
chức chiều Thứ Năm, 28 đến Chúa nhật, 31 tháng 7 năm 2011, tại Đại Học St. Mary’s
University, San Antonio, Texas.
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Lệ phí ghi danh là $370 mỹ kim, nếu ghi danh trước ngày 31-5-2011. Chúng tôi khuyến khích
các bạn ghi danh ngay từ bây giờ để có thể tham dự Đại Hội, bằng cách gởi phiếu ghi danh đính
kèm Thư Tín này đến Trung Tâm Cursillo với địa chỉ ghi trên Phiếu Ghi Danh. Các bạn có thể
ghi danh trên internet ở địa chỉ www.natl-cursillo.org. Đại Học St. Mary’s chỉ có khả năng thu
nhận 600 tham dự viên mà thôi. Các phòng ngủ sẽ được phân phối ưu tiên cho những người ghi
danh sớm. Lệ phí ghi danh bao gồm 3 đêm nghỉ ngơi, bữa ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn thứ Sáu và
thứ Bảy, bữa ăn sáng Chúa nhật. Xe buýt sẽ chuyên chở từ Phi Trường Quốc Tế San Antonio
(SAT) đến địa điểm Đại Hội trong ngày thứ Năm, 28-7-2011, và chuyên chở trở lại Phi Trường
SAT ngày Chúa nhật, 31-7-2011.
THĂNG TIẾN ĐỨC TIN CÔNG GIÁO
Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc tiếp tục cọng 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.natlcursillo.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, theo quy định 501 (c) 3.
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN & HY SINH HẢM MÌNH (PALANCAS)
- Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận
Thứ Hai
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®
- Cầu cho các Khóa Cursillo®Cuối Tuần
Thứ Sáu
Thứ Bảy
- Cầu cho Ban Điều Hành OMCC (Cơ Quan Hoàn Vũ) và NACG (Nhóm Bắc Mỹ)
Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho nhau, cho Đại Hội Cursillo® Toàn
Quốc kỳ thứ 21 và cho PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ.
Chúng tôi cầu chúc các bạn và gia đình Mùa Chay 2011 Thánh Thiện
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
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21st National Cursillo® Encounter
St. Mary’s University, San Antonio, TX
July 28 – 31, 2011
Thursday, July 28, 2011
2:00pm – 6:30pm
All participants check-in at Greehy Arena
5:00pm – 7:00pm
Dinner – Cafeteria
7:30pm – 8:00pm
Opening of the 21st National Cursillo® Encounter
All participants at Greehy Arena
8:00pm – 8:45pm
Keynote Address
All participants at Greehy Arena
8:45pm – 9:00pm

Break

9:00pm – 10:00pm
Exposition of the Blessed Sacrament
Adoration of the Blessed Sacrament
Benediction and Reposition of the Blessed Sacrament
Reconciliation
All participants at Greehy Arena
Friday, July 29, 2011
6:30am – 8:00am
Breakfast – Cafeteria
8:00am – 8:15am

Break

8:15am – 9:00am
Morning Prayers & Meditation
All participants at Greehy Arena
9:00am – 9:15am

Break

9:15am – 11:15am
Major Presentation: Presented in English and Spanish Language
Greehy Arena (English) and Conference A (Spanish)
• Presentation – 30 minutes
• Group Discussion – 45 minutes
• Group Report – 45 minutes
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11:15 – 11:30am
Prepare for Mass
11:30am – 12:30pm
Mass
All participants at Greehy Arena
12:30pm – 2:30pm
Lunch – Cafeteria, 3 color coded groups
1:30pm – 2:45pm
Spiritual Advisors Meeting
All priests and deacons at Conference D
2:45pm – 3:00pm

Break

3:00pm – 5:00pm
Major Presentation: Presented in English and Spanish Language
Greehy Arena (English) and Conference A (Spanish)
• Presentation – 30 minutes
• Group Discussion – 45 minutes
• Group Report – 45 minutes
5:00pm – 5:30pm

Break

5:30pm – 7:30pm
Dinner – Cafeteria, 3 color coded groups
7:30pm – 8:00pm

Break

8:00pm – 9:30pm
Ultreya – All participants at Greehy Arena
9:30pm – 9:45pm
Night Prayers
All participants at Greehy Arena
Saturday, July 30, 2011
6:30am – 8:00am
Breakfast – Cafeteria
8:00am – 8:15am

Break

8:15am – 9:00am
Morning Prayers & Saturday Devotion to Mary
All participants at Greehy Arena
9:00am – 9:30am

Break

February 2011 National Mailing

12

9:30am – 11:30am
Major Presentation: Presented Separately by Language
Greehy Arena (English), Conference A (Spanish), Conference C (Vietnamese), Conference D
(Korean)
• Presentation – 30 minutes
• Group Discussion – 45 minutes
• Group Report – 45 minutes
11:30am – 11:45am

Break

11:45am – 1:45pm
Lunch – Cafeteria, 3 color coded groups
1:45pm – 2:00pm

Break

2:00pm – 4:00pm
Major Presentation: Presented Separately by Language
Greehy Arena (English), Conference A (Spanish), Conference C (Vietnamese), Conference D
(Korean)
• Presentation – 30 minutes
• Group Discussion – 45 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
All participants at Greehy Arena
6:45pm – 8:45pm
Dinner – Cafeteria, 3 color coded groups
8:45pm – 9:00pm

Break

9:00pm – 11:00pm
Fiesta – All participants at Greehy Arena
Sunday, July 31, 2011
6:30am – 8:30am
Breakfast – Cafeteria
10:00am
All participants need to be checked-out by this time.
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