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Tháng 6/2011
Các Bạn Cursillistas thân mến:
Trong khi chúng ta đồng hành với nhau tiến về thành Thánh Giê-ru-sa-lem mới, một cách hăng
say hoặc miễn cưởng, chúng ta thấy quá dễ dàng khi đối xử với những người Pha-ri-siêu trong
thời đại chúng ta là hiện thân của mọi sự xấu xa nhứt trong nhân loại. Thật ra những người Phari-siêu có thể là những kẻ tốt nhứt trong thời đại của họ: là những người công chính nhứt, nhiệt
thành nhứt đối với thánh ý Thiên Chúa, thiết tha nhứt trong việc bày tỏ lòng trung thành với
Chúa khi tuân giữ mọi lời Chúa dạy, và kiên quyết không bao giờ thỏa hiệp với thế giới chung
quanh họ. Tuy nhiên, như Thánh Quan Thầy Phaolô của chúng ta đã nhận ra khi hồi tưởng lại,
những người Pha-ri-siêu bị vướng vào một sai lầm rất lớn. Cụ thể là cái khó khăn về sự công
chính nổi bật của người Pha-ri-siêu là quá dễ dàng được xem một cách chính xác là sự công
chính của họ. Đó là một sự công chính có thể đo lường được, cho nên vào một lúc nào đó bạn có
thể nói rằng bạn đã đạt được nhân đức ấy. Điều này có nghĩa là quá dễ dàng sự công chính của
họ có thể thoát ra khỏi cảm xúc ban đầu như hết lòng phụng thờ Thiên Chúa và trở nên tự mãn,
điều mà tự nó đã là quan trọng.
Những người Pharisiêu có lẽ đã được chuẩn bị thật kỹ lưỡng để nhìn nhận việc họ lệ thuộc vào
ơn sủng của Chúa. Hiện có một số bài viết của các giáo sỹ Do Thái bày tỏ sự lệ thuộc ấy bằng
những từ ngữ mạnh mẻ nhứt. Dĩ nhiên luôn luôn có rũi ro là loài người sẽ quên sự kiện họ lệ
thuộc vào Thiên Chúa, nhưng có sự phê bình chính yếu hơn rất nhiều là quan niệm về công chính
của phái Pharisiêu mạnh đến độ nó cho phép người ta tự nghĩ mình là người công chính; tự
chiêm ngưỡng trong sự công chính của mình, xem đó là một thứ họ có thể lấy làm của riêng cho
mình; có hay không họ cũng có thể nghĩ rằng họ đã đạt được sự công chính do khả năng của họ.
Hình thức căn bản của tính tự mãn hiện hữu khi một người hài lòng với chính mình; có nghĩa là
khi chúng ta tự mãn bởi vì chúng ta tự cho mình có công, đáng được vẻ vang.
Tuy nhiên, nhờ Ơn Chúa chúng ta có được phương pháp Kiềng Ba Chân Nội Tâm: Sùng Đạo
(Tâm), Học Đạo (Trí), và Hành Đạo (Ý Chí/Thái Độ) do Đoàn Sủng Hình Thành PT Cursillo
nẩy sinh. Đây là một phương pháp được chia sẻ trong Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreya, chúng ta
được soi sáng nhờ Ơn Chúa để biết rằng chỉ một mình Chúa Giêsu Kitô là Đường, là Sự Thật và
là Sự Sống cho toàn thể nhân loại.
“Công Chính trong ngôn ngữ của Cựu Ƣớc là từ ngữ để chỉ sự trung tín đối với Kinh Torah, với
Lời Chúa … Đây là sự tuân giữ đƣờng ngay lẻ phải do Chúa chỉ dạy, với Mƣời Điều Răn làm
căn bản. Trong Tân Ƣớc từ ngữ này chỉ đức tin, tƣơng ứng với Cựu Ƣớc trong khái niệm về
công chính. Vì Đức Tin là đồng hành với Chúa Kitô, và trong Chúa Kitô toàn thể Luật Lệ đƣợc
hoàn thành. Đức Tin kết hiệp chúng ta với sự công chính của chính Chúa Kitô. Những ngƣời bị
bách hại vì lẽ công chính là những kẻ sống theo sự công chính của Chúa – sống đức tin. Bởi vì
con ngƣời thƣờng xuyên ra sức thoát ly khỏi thánh ý Chúa để có thể chạy theo chính mình mà
thôi, đức tin sẽ luôn luôn xuất hiện đối nghịch với “thế gian”- với các quyền lực cai trị vào bất
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cứ thời điểm nào đã định sẵn… Cái “Tôi” của chính Chúa Giêsu, trung thành với con ngƣời
phàm của Chúa, trở nên tiêu chuẩn của sự công chính và cứu độ … Chính Chúa Giêsu là thẩm
quyền của đời sống công chính, mục tiêu và trung tâm điểm của đời sống ấy” (ĐGH Bê-nê-đictô XVI).
Là tác nhân thay đổi, chúng ta phải tiếp tực nỗ lực tín thác vào Chúa, tin cậy vào khả năng Chúa
ban cho chúng ta, và tin tưởng vào những khả năng mà Chúa đã ban cho anh chị em chúng ta,
giúp chúng ta có thể phúc-âm-hóa môi trường Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta hoàn thành công
tác này bằng cách liên tục từ bỏ chính mình để vâng theo Thánh Ý Chúa hầu chúng ta có thể trở
thành khí cụ trung thành của Chúa và để cho mọi hành động của chúng ta có thể được chu toàn
qua Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô.
De Colores!
Victor Lugo
Giám Đốc Điều Hành
SỐNG NGÀY THỨ TƯ VỚI LÕNG XÁC TÍN, QUẢ QUYẾT VÀ TRUNG KIÊN
Tựa đề bài viết này nhắc nhớ những điều Ông Eduardo Bonnín ám chỉ khi nói về “Tâm Thức của
Cursillo”.
Ông Bonnín xem Tâm Thức Cursillo như là lời rao truyền về:
“Tin vui nhứt về thực tế khả quan nhứt, đó là Thiên Chúa trong Đức Kitô yêu thƣơng chúng ta.
Tin này đƣợc loan truyền bằng phƣơng tiện hữu hiệu nhứt, đó là Tình Bạn. Tin này nhắm vào
mỗi ngƣời, chính con ngƣời họ, nhắm vào khả năng xác tín, quả quyết và trung kiên của họ.”
Tâm Thức này như Ông Bonnín đã diễn tả, bén rễ từ Tiền Cursillo. Chúng ta dành hầu hết thời
gian và công sức đi tìm ứng viên lý tưởng nhứt. Tuy nhiên, nếu chúng ta chú tâm nhiều hơn về
con người nào có khả năng xác tín, quả quyết và trung kiên, chúng ta có thể an tâm quả quyết họ
sẽ bắt lấy sứ điệp được trình bày trong Khóa Cursillo Cuối Tuần, và do đó họ sống Ngày Thứ Tư
giúp đở kẻ khác cũng sống với lòng xác tín, quả quyết và trung kiên như họ.
 Xác Tín (sùng đạo) – trong khi hướng trọn đời mình về với Thiên Chúa, chúng ta
thiết lập mối liên kết mật thiết với Người, một tình bạn thân mật và cởi mở. Điều
hoàn toàn cần thiết đối với chúng ta là phải liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô để
giúp lòng sùng đạo của chúng ta được chân thật.
 Quả Quyết (học đạo) – sử dụng trí tuệ chúng ta để phụng sự chân lý hay bắt trí tuệ
chúng ta học hỏi chân lý. Về thực chất, đây là tiến trình học hỏi để yêu mến và đáp trả
bằng đức tin hầu đạt được tiềm năng của chúng ta trong tư cách là con người, hoàn
toàn nhân bản và hoàn toàn Kitô hữu. Chỉ khi nào chúng ta phát huy hết tiềm năng
của mình thì chúng ta mới có thể bắt đầu thấu hiểu tình yêu của Thiên Chúa dành cho
chúng ta, và bắt đầu sống trong tình yêu ấy.
 Trung Kiên (hành đạo) – đạt tới sự tuyệt hảo của lòng sùng đạo, dâng hiến chính cuộc
đời chúng ta cho Chúa bằng cách phục tùng Thánh Ý Chúa, và sau đó thực hiện
những gì chúng ta được yêu cầu phải làm. Hành đạo là đáp lại lệnh truyền của Chúa
Giêsu được ghi lại trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, 13:34-35. Chỉ vỏn vẹn như sau:
Hành Đạo sử dụng quyền yêu thương giống như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.
Khóa Cursillo đưa ra lời mởi gọi trở nên Kitô hữu, hiến dâng đời mình cho Chúa Kitô và sống
trọn vẹn và đầy đủ. Như sách “Những Tƣ Tƣởng Nền Tảng PT Cursillo” (NTTNT) ghi lại rõ ràng
như sau:
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“Đời sống Kitô “khuấy động mọi ngƣời đã nhận lãnh Phép Rửa và buộc họ phải … theo chân và
bắt chƣớc Chúa Giêsu, ôm ấp các Mối Phúc Thật, lắng nghe và làm theo Lời Chúa, tham gia
một cách có ý thức và tích cực vào đời sống phụng vụ và bí tích của Giáo Hội, tham dự vào việc
cầu nguyện riêng tƣ, trong gia đình và ngoài cộng đồng, khao khát công lý và mang ra thực
hành giới răn Yêu Thƣơng trong mọi hoàn cảnh đời sống và phục vụ tha nhân, đặc biệt là đối
với những ngƣời hèn mọn nhất, nghèo khó và đau khổ 57” (NTTNT # 424).
“Tóm lại, đây là “lối sống mới mẽ” mà ĐGH Gioan Phaolô II đã đề cập đến nhiều lần: đó là
nền “văn minh của dân tộc mới”.” (NTTNT # 425)
Chúng ta đã chứng kiến tinh thần rộng lượng tràn ngập các Cursillistas sau Khóa Cursillo Cuối
Tuần. Trong thực tế, nhiều người đã sống qua một Khóa Cursillo thường có lòng mong muốn
phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của Chúa qua các công tác mục vụ khác nhau của giáo xứ. Đây
là một thực trạng rõ ràng trong Giáo Hội. Tuy nhiên, điều nói trên không phỏng đoán sự kiện ấy,
mặc dù dịch vụ này được sẵn sàng cung cấp cho Giáo Hội, đó là Cursillo phải được dành riêng
cho những hoạt động này. Cursillo đánh thức lòng ham muốn phục vụ của chúng ta, do đó các
Cursillistas cam kết tham gia các sinh hoạt, các nhóm, các mục vụ khác nhau, v.v. của giáo xứ
địa phương của họ.
Chúng ta cũng có thể công nhận nhiều ơn gọi linh mục, phó tế, ơn gọi sống đời tận hiến, v.v. do
Phong Trào Cursillo mang lại. Điều này cũng không có nghĩa đây là mục tiêu của Phong Trào.
Dầu vậy, chúng ta cảm ơn Chúa về những ơn lành này. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên mục
đích chính của Phong Trào Cursillo, đó là, mục tiêu chúng ta muốn đạt được nếu chúng ta muốn
thực hiện Phong Trào "như thế nào" và "tại sao".
Như Giám Mục Juan Hervás phát biểu trong Thư Mục Vụ của ngài, nam giới nên được yêu cầu
cho một đáp ứng tuyệt vời: "những mục tiêu rất cao vời nên đƣợc đề nghị cho giáo dân, xét rằng
chúng ta nhận ra chính mình trong một thời điểm mà hơi thở Chúa Thánh Thần đang kêu gọi
nhiều linh hồn sống anh dũng và hoàn toàn hy sinh chính mình. Chúng ta hãy can đãm một cách
thánh thiện, đề nghị những mục tiêu thánh thiện cao quý nhất. Nếu nam giới không đƣợc đòi hỏi
nhiều, họ sẽ không cho, ngay cả những gì họ đƣợc yêu cầu. "
Cursillo cho chúng ta một phương pháp qua đó chúng ta học cách sống Tin Mừng trong các hoàn
cảnh hàng ngày của cuộc sống. Đây là một lộ trình cho cuộc sống của chúng ta là Kitô hữu - để
sống Tin Mừng như người giáo dân. Phương pháp này làm cho người Kitô hữu chúng ta đáp ứng
ơn gọi của Phép Rửa Tội và lời mời gọi của Giáo Hội. Một Kitô hữu là người đã chấp nhận lời
mời gọi của Chúa Giêsu để làm cho tình yêu của Chúa Cha hiển nhiên và được cảm nhận bởi
những người khác. Nhiệm vụ chính của Kitô hữu là nuôi dưỡng những người khác bằng niềm
xác tín về giá trị, nhân phẩm và tính cách quan trọng của họ trong con mắt của Chúa Cha. Cuộc
sống của mọi Kitô hữu và sự hoán cải cá nhân họ trải qua sự thay đổi liên tục khi họ nhận ra rằng
mỗi người, mỗi biến cố, tất cả mọi việc họ làm là một phương tiện truyền bá những khả năng
mới và khác nhau cho Tin Mừng.
“PT Cursillo muốn thực hiện thông điệp Phúc Âm, đó là Tin Mừng, và tiến hành nhờ Ơn Sủng
của Thiên Chúa. Mọi ngƣời vui mừng khi nghe tin này và tin này mới mẻ vì nó canh tân chúng
ta. Tin Mừng đạt tới số ngƣời đông hơn cả, và nhất là tiếp cận những ngƣời bình dân, trong
cuộc sống hàng ngày của họ. Những ngƣời không có thời gian để thƣ giãn, vì họ phải làm việc
để sinh sống và để tồn tại. Những ngƣời không có hình thức giải trí khác, ngoại trừ hối hả đọc
báo, nghe đài, và rốt cuộc ngủ gục trƣớc máy TV mà không có bất cứ những sinh hoạt này giúp
giải quyết những vấn đề quan trọng của cuộc sống. Đó là con ngƣời, nam hay nữ, hiểu biết và
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nhận ra Thiên Chúa qua Đức Kitô, một Đức Kitô đang sống, đang hiện diện, và có nhân tính.
Rồi con ngƣời phát hiện ra rằng không cần nỗ lực đi đâu xa, ta vẫn có thể làm bạn và gần gũi
Chúa Kitô" (Eduardo Bonnín - Lịch Sử Đặc Sủng).
Toàn thể bản chất của Cursillo chỉ đơn giản là để giúp con người, không những để sống Tin
Mừng, nhưng cũng để trở thành Tin Mừng cho người khác trong phạm vi bình thường của cuộc
sống của họ, ngay tại nơi họ đang ở vào thời điểm này.
Là Kitô Hữu/Là Giáo Hội
Có một câu nói rằng: "Tôi không đếm giây (đồng hồ), tôi làm cho giây (đồng hồ) có giá trị." (I
don’t count the seconds, I make the seconds count). Đây là một sự so sánh khá lý thú (theo lối
chơi chữ trong tiếng Anh vì chữ “count” có 2 nghĩa trong câu này) để giải thích “có lòng xác tín
nhƣ một Kitô hữu” nghĩa là gì. Đó không phải là vấn đề làm "một việc tông đồ" vào buổi tối sau
một ngày làm việc, hoặc bất cứ khi nào chúng ta rỗi rãnh. Về thời gian còn lại trong ngày của
chúng ta thì sao? Chúng ta được gọi trở thành tông đồ 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, 365
ngày một năm.
Cấu trúc các Tư Tưởng (Nền Tảng của PT Cursillo) tóm lược ý tưởng trên một cách rất đơn giản
như sau: "Là Kitô hữu bao gồm nhiều thứ một cách đáng kể so với “làm những điều của Kitô
hữu.” Là Kitô hữu có nghĩa là sống Chúa Kitô. Làm những việc của Kitô hữu là sống cho chính
mình nhân danh Chúa Kitô ". Ngƣời ta có thể làm những việc của Kitô hữu, nhƣng họ không
phải là Kitô hữu, do đó họ không tự động trở thành Kitô hữu.
Ông Eduardo Bonnín đã cho biết, Cursillo không có nghĩa là để thỏa mãn những khao khát về
Thiên Chúa, nó có nghĩa là tạo ra một sự khao khát về Chúa. Điều này không có nghĩa trả lời
những câu hỏi, mà thật ra nhằm thúc giục ta đặt ra các câu hỏi, đó là loại câu hỏi sẽ dẫn đưa mỗi
người chúng ta vào một hành trình khám phá của riêng chúng ta, để đi càng ngày càng sâu hơn
vào tất cả những gì là Cursillo, không phải để trở thành một Cursillista tốt hơn, nhưng để trở
thành những Kitô hữu ngày càng đạo đức hơn.
Nét đẹp của Phong Trào Cursillo là điều này: Thiên Chúa gửi cho chúng ta những người bạn
đồng hành trong cuộc hành trình của chúng ta, những người mà con đường họ đi chắc chẳng bao
giờ gặp chúng ta nếu đã không có Khóa Cursillo, và tuy nhiên, họ vẫn trở nên quan trọng đối với
cuộc hành trình của chúng ta đến độ chúng ta phải tự hỏi làm thế nào chúng ta thực hiện được
mà không có họ.
Với tƣ cách là Kitô hữu, là Giáo Hội, chúng ta đã là một cộng đồng rồi. Trong đời sống nội tại,
cộng đồng tín hữu đã đƣợc biểu thị bằng bốn đặc tính “kiên trì” của thời Giáo Hội sơ khai,
đƣợc mô tả trong Sách Tông Đồ Công Vụ (TĐCV 2, 44-47) – (TTNT # 428).
Cũng như Sách Tông Đồ Công Vụ mô tả làm thế nào các Kitô hữu tiên khởi đã sống sứ điệp
được trình bày trong các sách Phúc Âm, thì cũng thế, Kitô Giáo Thực Hành cho chúng ta thấy
làm thế nào để trở thành những Kitô hữu đích thực trong thế giới thực ngày nay, mà nhân đây,
làm thế nào chúng ta thâm nhập vào các môi trường của chúng ta.
Trong Cursillo, chúng ta biết được rằng trọng tâm chính của chúng ta trong mọi nỗ lực truyền
giáo phải bắt đầu với chính mình (Rollo Nghiên Cứu Môi Trƣờng), chúng ta phải hoàn toàn xác
tín về tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta trước khi chúng ta có thể ra đi và chia sẻ tình yêu
và tình bạn với người khác.
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Đôi khi, trong thuật ngữ Cursillo, từ ngữ "việc truyền giáo" hoặc "đi truyền giáo" nghe hơi lạ tai
đối với chúng ta; tuy nhiên, Ông Eduardo Bonnín giúp làm sáng tỏ ý nghĩa của nó: "Khi chúng ta
nói về truyền giáo trong bối cảnh của Cursillo, chúng ta không có ý muốn nói, hay hầu nhƣ
không muốn nói theo ý nghĩa đơn giản là trao cho hoặc truyền bá Tin Mừng của Phúa Âm, mà là
để thành công trong việc làm cho con ngƣời 'trở thành' Tin Mừng, và Tin Vui Mừng ấy chính là
Chúa Kitô đang sống trong dân Chúa ngày nay và ở giữa họ, nhƣ Chúa đã hiện diện 2000 năm
trƣớc.”
Chúng ta phải bắt đầu với chính mình và trở thành Tin Mừng cho những người chúng ta gặp
trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta; trong phạm vi nhỏ hẹp thường hay thay đổi của mình.
Bằng cách trở thành một nhân chứng sống sứ điệp Phúc Âm, chúng ta mới có thể thực sự phúcâm-hóa môi trường tương ứng của chúng ta được hiệu nghiệm. Những nỗ lực truyền giáo của
chúng ta trong tất cả các giai đoạn của Phong Trào Cursillo phát xuất từ một Kitô Giáo Thực
Hành đầy hứng thú và sống động.
Chính trong Kitô Giáo Thực Hành, tức là, tại Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreya, chúng ta sống
Ngày Thứ Tư của mình trong những ngày còn lại của cuộc đời. Trong Hội Nhóm Thân Hữu
chúng ta cùng hành trình với một nhóm bạn hữu, chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm của chúng ta
với nhau, chia sẻ với nhau những thành công và chiến thắng cũng như những cuộc phấn đấu của
chúng ta. Chúng ta đều có những kinh nghiệm khác nhau, nhưng chia sẻ một mối liên kết thông
thường với nhau; chúng ta được kết hiệp bằng tình yêu chung của chúng ta với Thiên Chúa và
chia sẻ các cuộc hành trình của Kitô hữu với nhau. Chúng ta là bạn bè, mặc dù giống như một
gia đình hơn bởi vì chúng ta không chỉ gặp nhau trong hội nhóm hằng tuần, nhưng trong tuần,
một vài người trong chúng ta còn chia sẻ các hoạt động tương trợ khác trong xã hội và ở nhà thờ.
Cuộc sống của mỗi thành viên trong nhóm trở thành một chứng nhân thu hút người khác đến với
chân lý của Phúc Âm. Chúng ta là những mẫu gương sống động về những gì Chúa Kitô đã dạy.
Bằng lời nói và hành động của mình, chúng ta hy vọng sẽ cải đổi những người đang sống xa
Chúa. Chúng ta không cần phải đứng ở góc đường phố và công bố Lời Chúa; các hành động của
chúng ta phải có ý nghĩa hơn lời nói. Đây là cách chúng ta có thể tác động tích cực đến những
người chúng ta gặp mỗi ngày, và kết quả là, biến đổi môi trường của chúng ta trở thành môi
trường thấm nhuần Kitô giáo hơn.
Để kết luận, xin nêu một trích dẫn từ sách “Người Môn Đệ Chúa Sai Đi” (Whom Shall I Send?),
nhằm giúp suy xét nhận ra Thánh Ý Chúa, của LM Frank Salmani: "Tất cả chúng ta đều biết,
nhiệm vụ mà Chúa Giêsu đặt trƣớc mắt chúng ta là nhiệm vụ khó khăn đáng nể biết chừng nào.
Nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều và hy sinh nhiều. Lúa chín đầy đồng. Nhƣ vậy có biết bao
việc phải làm, nhƣng thợ gặt thì ít. Sứ vụ tông đồ là một công việc to tát, không thể thực hiện
đƣợc bởi một ít ngƣời. Đã đến lúc những thành phần lãnh đạo, trong số các tu sĩ hay giáo dân,
phải tỏ rõ lập trƣờng và gạt qua một bên mọi lời thoái thác. Công việc của Chúa phải đƣợc thực
hiện, nếu chúng ta không nhân cơ hội mà vùng lên, thì công việc ắt sẽ bị bỏ bê. Vì vậy, chúng ta
hãy nhớ lời Chúa Giêsu ủy thác cho chúng ta: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”
(Môn Đệ Chúa Sai Đi, Ch. 11, tr.109).
PT Cursillo không chỉ là rao giảng Tin Mừng, nhưng là trở thành Tin Mừng cho càng nhiều
người càng tốt khi chúng ta sống Ngày Thứ Tư của mình qua một cuộc sống với lòng xác tín,
quả quyết và trung kiên.
Ultreya!
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ĐẠI HỘI CURSILLO® TOÀN QUỐC KỲ THỨ 21
Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Kỳ Thứ 21 sẽ được tổ chức từ ngày thứ Năm, 28 – 7 cho đến Chúa
nhật, 31 – 7 – 2011, tại Đại Học St Mary’s University ở San Antonio, Texas, chỉ còn dưới 2
tháng mà thôi. Diễn giả chính sẽ là Tiến Sỹ Roberto S. Goizueta.
Ông Roberto S. Goizueta là Giáo Sư Thần Học Công Giáo tại
Margaret O’Brien Flatley Boston College. TS Goizueta có bằng
B.A. thuộc Yale University và bằng M.A. và Ph.D. của Đại Học
Marquette University. Ông đã nhận bằng tiến sỹ danh dự của San
Francisco University và Elms College. TS Goizueta đã từng là Chủ
Tịch của cả Hội Thần Học Công Giáo Hoa Kỳ lẫn Hàn Lâm Viện
các Nhà Thần Học gốc Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ. Nguyệt san The
National Catholic Reporter đã vinh danh Ông là một trong mười
nhà giáo dục, giáo sỹ và thần học gia Mỹ gốc Tây Ban Nha có ảnh
hưởng nhiều nhứt. Tác phẩm của ông, “Caminemos con Jesús:
Toward a Hispanic/Latino Theology of Accompaniment,” (Chúng
ta đồng hành với Chúa Giêsu: Tiến tới một Thần Học Latinh/Tây Ban Nha Bổ Sung) đã lãnh
nhận giải thưởng của Hội Báo Chí Công Giáo. Tác phẩm mới nhứt của ông, “Christ our
Companion: Toward a Theological Aesthetics of Liberation” (Chúa Kitô Bạn Đồng Hành của
Chúng Ta: Tiến Tới Một Khoa Thẩm Mỹ Học trong Thần Học Giải Phóng) đã được xuất bản
trong năm 2009 do nhà xuất bản Orbis Books.
Lệ phí ghi danh tham dự Đại Hội 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 theo thứ tự 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.
Xe buýt sẽ chuyên chở trở lại Phi Trường SAT ngày Chúa nhật, 31-7-2011.
Buổi Liên Hoan sẽ được tổ chức tối ngày thứ Bảy, 30 -7- 2011 và sẽ dành thời gian cho một màn
trình diễn ngắn (ca hát hay nhảy múa) của mỗi sắc dân hay nhóm văn hóa hiện diện trong Đại
Hội Cursillo®. Nhóm nào muốn đóng góp phần văn nghệ xin vui lòng liên lạc Trung Tâm
Cursillo® Toàn Quốc ĐT # 512-746-2020, hoặc e-mail nationalcursillo.center@verizon.net.
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.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.
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TRUNG TÂM CURSILLO TOÀN QUỐC
Trung Tâm sẽ đóng cửa thứ Hai, ngày 4 tháng 7, 2011, Lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Sẽ mở cửa trở lại
thứ Ba, ngày 5 – 7 – 2011, lúc 9 giờ sáng (giờ Texas). Trung Tâm cũng sẽ đóng cửa ngày thứ Ba,
26-7 cho đến hết ngày 2-8-2011, nhân Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ 21. Sẽ mở cửa trở lại thứ
Tư, ngày 3-8-2011. Xin vui lòng lưu ý ngày giờ thay đổi như trên khi liên lạc.
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 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.
Phục vụ các Bạn 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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Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Thứ 21
St. Mary’s University, San Antonio, TX
Tháng 7, Ngày 28 – 31, 2011
Thứ Năm, 28 – 7 - 2011
2:00pm – 6:30pm
Tất cả mọi tham dự viên ghi danh tại Greehy Arena
5:00pm – 7:00pm
Ăn tối – Cafeteria
7:30pm – 8:00pm
Khai mạc Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Thứ 21
Mọi tham dự viên có mặt tại Greehy Arena




Chúc lành Đại Hội:

Giám Mục Eusebio Elizondo, M.Sp.S.
Giám Mục Linh Hướng Toàn Quốc
Lời Nguyện Khai Mạc: LM Peter Jaramillo, S.S.A.
Linh Mục Linh Hướng Toàn Quốc
Lời Chào Mừng:
Các Chủ Tịch Văn Phòng Điều Hành TGP San Antonio

8:00pm – 8:45pm
Bài Chia Sẻ về Chủ Đề Đại Hội – Hoán Cải – Tiến Sỹ Roberto S. Goizueta
Mọi tham dự viên tập họp tại Greehy Arena
8:45pm – 9:00pm

Nghỉ giải lao

9:00pm – 10:00pm
Mọi tham dự viên tập họp tại Greehy Arena
Đặt Mình Thánh Chúa - LM Peter Jaramillo, S.S.A.
Chầu Thánh Thể
Bí Tích Hòa Giải (Các linh mục hiện diện ngồi tòa giải tội)
Thứ Sáu, 29 - 7 - 2011
6:00am – 8:00am
Ăn sáng – Cafeteria
8:00am – 8:15am

Nghỉ giải lao

8:15am – 9:00am
Mọi tham dự viên có mặt tại Greehy Arena
Kinh Sáng & Nguyện Gẫm – LM Peter Jaramillo, S.S.A.
9:00am – 9:15am

Nghỉ giải lao
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9:15am – 11:15am
Bài Chia Sẻ Chính

Suy Xét Đắn Đo – ĐGM Eusebio Elizondo, M.Sp.S.
Tâm Hồn Không Ngơi Nghỉ – LM Peter Jaramillo, S.S.A.
Greehy Arena (trình bày bằng Anh ngữ))
Conference A (trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha)
 Trình bày – 30 phút
 Thảo luận nhóm – 45 phút
 Các nhóm đúc kết– 45 phút
11:15 – 11:30am
Chuẩn bị Thánh Lễ – Xin nhớ giữ chay, không ăn uống (cà-phê)
11:30am – 12:30pm
Thánh Lễ – ĐGM Eusebio Elizondo, M.Sp.S., GM Linh Hướng TQ
Mọi tham dự viên hiện diện tại Greehy Arena
12:30pm – 2:30pm
Ăn trưa – Cafeteria (chia thành 3 nhóm đi ăn tuần tự theo màu sắc)
1:30pm – 2:45pm
Các vị linh hướng (linh mục và phó tế) họp riêng tại Conference D
2:45pm – 3:00pm

Nghỉ giải lao

3:00pm – 5:00pm
Bài Chia Sẻ Chính:

Suy Xét Đắn Đo – ĐGM Eusebio Elizondo, M.Sp.S.
Tâm Hồn Không Ngơi Nghỉ – LM Peter Jaramillo, S.S.A.
Greehy Arena (trình bày bằng Anh ngữ))
Conference A (trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha)
 Trình bày – 30 phút
 Thảo luận nhóm – 45 phút
 Các nhóm đúc kết– 45 phút
5:00pm – 5:30pm

Nghỉ giải lao

5:30pm – 7:30pm
Ăn tối – (chia thành 3 nhóm đi ăn tuần tự theo màu sắc)
7:30pm – 8:00pm

Nghỉ giải lao

8:00pm – 9:30pm
Ultreya – Tất cả các tham dự viên tập họp tại Greehy Arena
9:30pm – 9:45pm
Kinh Tối – LM Peter Jaramillo, S.S.A.
Tất cả các tham dự viên tập họp tại Greehy Arena
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Thứ Bảy, 30 - 7 - 2011
6:00am – 8:00am
Ăn Sáng – Cafeteria
8:00am – 8:15am
Nghỉ giải lao
8:15am – 9:00am
Kinh Sáng & Nghi thức tôn kính Mẹ Maria – LM Peter Jaramillo, S.S.A.
Tất cả tham dự viên tập họp tại Greehy Arena
9:00am – 9:30am

Nghỉ giải lao

9:30am – 11:30am
Bài Chia Sẻ Chính: Truyền Giáo qua tiến trình hoán cải
Trình bày theo từng nhóm ngôn ngữ khác nhau: – Greehy Arena (tiếng Anh), Conference A
(tiếng Tây Ban Nha), Conference C (tiếng Việt), Conference D (tiếng Đại Hàn).




Trình bày – 30 phút
Thảo luận nhóm – 45 phút
Các nhóm đúc kết– 45 phút

11:30am – 11:45am

Nghỉ giải lao

11:45am – 1:45pm
Ăn Trưa – Cafeteria (chia thành 3 nhóm đi ăn tuần tự theo màu sắc).
1:45pm – 2:00pm

Nghỉ giải lao

2:00pm – 4:00pm
Bài Chia Sẻ Chính: Nghiên Cứu Môi Trường
Trình bày theo từng nhóm ngôn ngữ khác nhau: – Greehy Arena (tiếng Anh), Conference A
(tiếng Tây Ban Nha), Conference C (tiếng Việt), Conference D (tiếng Đại Hàn).
 Trình bày – 30 phút
 Thảo luận nhóm – 45 phút
 Các nhóm đúc kết– 45 phút
4:00pm – 4:15pm

Nghỉ giải lao

4:15pm – 5:30pm

Các Miền Hội Họp riêng

5:30pm – 5:45pm

Nghỉ giải lao và chuẩn bị Thánh Lễ

5:45pm – 6:45pm
Thánh Lễ – ĐGM Eusebio Elizondo, M.Sp.S. – GM Linh Hướng TQ
Mọi thành viên tập họp tại Greehy Arena.
7:00pm – 8:45pm
Ăn Tối – Greehy Arena (chia thành 3 nhóm đi ăn tuần tự theo màu sắc).
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8:45pm – 9:00pm

Nghỉ giải lao

9:00pm – 11:00pm Liên Hoan
Mọi thành viên tập họp tại Greehy Arena.
Chúa nhật, 31 – 7 - 2011
6:00am – 8:30am
Ăn Sáng – Cafeteria
10:00am
Tất cả tham dự viên chia tay nhau và cần làm thủ tục để ra về.
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PHIẾU GHI DANH THAM DỰ
Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Kỳ 21
St. Mary’s University, San Antonio, TX
Thứ Năm, 28-7 đế n Chúa nhậ t, 31-7-2011
(Lệ Phí: $370 mỹ kim * Xin ghi danh từng người một)
(XIN VIẾT CHỮ IN RÕ RÀNG, CÓ DẤU VÀ ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT )
Tên Họ: _____________________________________ Tên Gọi:
Điạ chỉ:
Thành phố: __________________________________ Tiểu Bang: ____________ Zip Code:
Điện Thoại nhà: ___________________________ Sở làm: __________________________ Fax:
Địa chỉ e-mail : ___________________________________________ Ngôn ngữ chọn:
Giáo phận:

Miền:

Giới tính (khoanh tròn): Nam

Nữ

Xin ghi rõ: Giám mục, Linh mục, Phó tế, hay Tu sỹ

Nếu muốn ở chung phòng với ai (phối ngẫu, bạn, thân nhân, v.v…), thì xin kèm Phiếu Ghi Danh của
người đó với Phiếu Ghi Danh này.
Thích ở chung phòng với ai đặc biệt không? (Khoanh tròn):

Có

Không. Nếu có, ghi tên:

Cần xe lăn không? :
Bạn muốn tham gia trong Ca Đoàn tại Đại Hội không? (Khoanh tròn):

Có

Không

Xin ghi chi phiếu: National Cursillo® Center
Trả bằng thẻ tín dụng : Khoanh tròn loại thẻ:
American Express)
Số thẻ tín dụng:

MasterCard

hay

Visa (Không nhận Discover hay

Hết hạng ngày:

Tên ghi trên thẻ tín dụng:
Xin gởi phiếu ghi danh này đến:
National Cursillo® Center, P.O. Box 799 - Jarrell, TX 76537
Điện thoại: 512.746.2020, Fax: 512.746.2030, e-mail: nationalcursillo.center@verizon.net
Trả trọn lệ phí $370.00 mỹ kim cho mỗi người và phiếu này phải được nhận trước ngày 31-5-2011
Lệ phí sau ngày 1 – 30 tháng 6, 2011 là $420.00 mỹ kim
Sau 30-6-2011 không bảo đảm còn chỗ để ghi danh tham dự!
Nếu quyết định hủy bỏ ghi danh không tham dự Đại Hội trước ngày 31-5-2011, sẽ bị phạt $40.00
mỹ kim và được bồi hoàn số tiền còn lại. Không được bồi hoàn lệ phí ghi danh nếu hủy bỏ sau ngày
31-5-2011. Không có trường hợp ngoại lệ! Ban Tổ Chức vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán chi
phí đầy đủ cho dù có người hủy bỏ giờ chót.
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