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Sau đây là bản tóm lược Rollo do anh Juan Ruiz, ĐHV/TQ/CĐ nói tiếng Tây Ban Nha trình bày trong 

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 23 tại New York.  Xin mời vào Trung Tâm Học Liệu tại Trang Nhà 

PT Cursillo TQ http://www.cursillo.org/viet/resources/ để đọc trọn bài.  

 

Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo hay các Khóa Học Kitô Giáo 
Để có thể giải thích cặn kẻ Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo, điều cần thiết là phải đào sâu kiến thức 

về Tâm Tưởng, Bản Chất, Mục Đích, Sách Lược và Phương Pháp của Phong Trào. Đây chính xác là ý 

hướng mà Khóa Cursillo de Cursilos (CDC) nhắm tới. Điều Hợp Viên Miền của các bạn có thể cung 

cấp cho bạn chi tiết về Khóa CDC này. 

 

Đặc Sủng Cursillo là một ân huệ của Chúa Thánh Linh được Giáo Hội công nhận. Một Đặc Sủng, một 

ân huệ, được trao phó cho một cá nhân hay một nhóm nhỏ. Trong trường hợp của chúng ta, Đặc Sủng 

đã được trao ban cho con người của ông Eduardo Bonnín Aguiló. Đặc Sủng nhằm mang lại lợi ích cho 

Dân Chúa. Giáo Hội công nhận Đặc Sủng Cursillo. Tất cả mọi phong trào trong Giáo Hội được Giáo 

Hội công nhận là những ân huệ của Chúa Thánh Linh. 

 

Đặc Sủng – Riêng Biệt và Độc Đáo trong Giáo Hội Hoàn Vũ 

Hội Nghị Kỳ II của các Phong Trào Giáo Hội và các Cộng Đồng Tân Lập tổ chức tại Roma vào năm 

2006 gồm có trên 105 đặc sủng khác nhau được Giáo Hội công nhận. Mọi Đặc Sủng đều khác nhau, 

nhưng cùng chung giá trị như nhau. Khi nghiên cứu học hỏi Đặc Sủng, chúng ta có thể nhìn thấy rõ 

ràng những yếu tố trong mỗi Đặc Sủng:  

 

• Một sứ điệp: Thiên Chúa yêu thương bạn! 

• Một cái nhìn: Một cái nhìn chân thực, mới mẻ và năng động. Biết rằng ‘Thiên Chúa yêu   

thương tôi’ thì khác với ‘tôi phải yêu mến Thiên Chúa’. 

• Một tụ điểm: Một giá trị căn bản và trọn vẹn tận gốc rễ của Kitô hữu. Và như chúng ta biết, 

căn nguyên của một Kitô hữu là ân sủng.  

• Một ý thức: về thực tại chân thực mà chúng ta đang sống và về việc nghiên cứu các môi 

trường của chúng ta, phạm vi ảnh hưởng của chúng ta. 

• Một đề nghị: cụ thể, khả thi và hấp dẫn có thể thực sự sống với nhau và cùng nhau chia sẻ 

những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. 

• Một đáp ứng: đầy thuyết phục, đơn sơ và vui vẻ về khả năng thực hiện đề nghị này.  

• Một công bố: sống động nhắm thức tỉnh trong con người phàm thực tại mới được khám phá, 

đó là Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  

• Một sự hình thành cụ thể: đặc biệt nhắm riêng vào con người, nam hay nữ, và khả năng thuyết 

phục, quyết định, và kiên trì của họ. Theo cách này, nó giúp cho nhãn quan, hình thù được dễ 

dàng hình thành và cải tiến thực tại hầu có thể làm cho quyết tâm của chúng ta vững vàng hơn.   

 

Khóa Học Kitô Giáo hay PT Cursillo là một phong trào ngay trong lòng Giáo Hội, nhờ phương pháp 

riêng và nhờ Ơn Thánh Chúa, Phong Trào có thể nỗ lực chế ngự các thực tại thiết yếu của Kitô hữu   

hồi sinh trong khả năng độc đáo, mới mẻ và sáng tạo của mỗi người. Khi có ý thức về tiềm năng của 
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con người và chấp nhận những thiếu sót của mình, họ sử dụng quyền tự do của mình bằng sự quyết 

tâm, họ củng cố ý chí mình bằng những quyết định, và giúp tình bạn của họ triển nở dễ dàng bởi vì họ 

kiên trì trong cả hai cuộc sống cá nhân và cộng đồng.  

  

Mục Đích của Đặc Sủng Nền Tảng 

-Con người phàm, đặc biệt những người xa cách Chúa, cho dù không chỉ riêng cho họ, sẽ cảm nghiệm 

tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô qua ba cuộc gặp gỡ thiết yếu của phương 

pháp Phong Trào: đó là gặp gỡ chính mình, với Chúa, và với tha nhân. Kẻ xa cách Chúa là những 

người sống mà không biết sự thật của Phúc Âm cùng tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa. 

 

-Mọi môi trường sẽ được dậy men bằng Phúc Âm qua sự hoán cải thường xuyên của con người và với 

tình yêu và tình bạn của Chúa,  suốt 24 giờ mỗi ngày. 

 

-Ngọn nến mà Thiên Chúa đã thắp lên trong tâm hồn con người sẽ tiếp tục cháy bừng và soi sáng 

không gian vuông vức di động luôn theo sát con người mỗi ngày. Không gian di động này là môi 

trường mà phương pháp Cursillo ám chỉ.  

 

Những Đặc Tính Biểu Lộ Đặc Sủng    

• Một cơ sở hay địa điểm giúp nhóm tham dự cách ly khỏi thế giới bên ngoài,  nam với nam và 

nữ với nữ - giúp họ không bị phân tâm và hoàn hảo ý hướng của Đặc Sủng. 

• Một khóa học ngắn ba ngày. 

• Một khóa học đặc biệt, chỉ cung ứng những điều thiết yếu về Kitô Giáo một cách cụ thể và 

súc tích. 

• Một khóa học đơn giản, sống động, trực tiếp và chứng thực. 

• Một khóa học lôi cuốn, đáp ứng được thực tế và nhu cầu của con người. 

• Một khóa học thích hợp cho mọi người và trong tầm tay của mọi người. 

• Một khóa học có thể kiểm chứng, đặt nền tảng trên thực tế cuộc sống hiện tại. 

• Tóm lại, một sự tự khám phá cho mình một kho tàng to tát như thế này – Ngọc Trai mà mọi 

người tìm kiếm, suối nước trường sinh được khám phá và tìm thấy bởi người phụ nữ Samari. 

 

Phương Tiện hay Tâm Thức Giúp Sống Đặc Sủng Nền Tảng 

Theo lời phát biểu của ông Eduardo Bonnín: “PT Cursillo bao gồm việc công bố tin khả quan nhứt của 

thực tại tuyệt vời nhứt đó là Thiên Chúa trong Đức Kitô yêu thương chúng ta. Được truyền đạt bằng 

phương tiện hữu hiệu nhứt đó là tình bạn và nhắm vào khía cạnh ưu tú nhứt của mọi người, chính là 

một con người với một khả năng thuyết phục, quyết tâm, và kiên định.” 

 

Tâm thức được áp dụng trong toàn bộ phương pháp của Phong Trào – Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và 

Hậu Cursillo. Đây là một sự thăng hoa bất biến được chứng thực trong suốt ba cuộc hội ngộ, với chính 

mình, với Chúa Kitô, và với tha nhân. Theo cách này, Đặc Sủng luôn luôn được truyền đạt qua tình 

bạn nhờ chứng từ sống động, và trực tiếp nhanh chóng ảnh hưởng đến người khác.   

  

Phương Pháp của Đặc Sủng Nền Tảng 

Đặc Sủng Nền Tảng được thể hiện qua Tiền Cursillo, Hội Nhóm Thân Hữu, Ultreya, Trường Lãnh 

Đạo, và Văn Phòng Điều Hành.  

 

Kết Luận                                                                                                                                                  

Đặc Sủng Nền Tảng của PT Cursillo là một thái độ tiêu biểu cho sự lạc quan, vui tươi, dũng cảm, 
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quyết tâm, kiên định, dứt khoát, thuyết phục và giá trị bởi vì mọi sự đều được hoàn thành qua Chúa 

Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. 

 

Đặc Sủng Nền Tảng là một ân huệ do Chúa Thánh Linh ban cho; do đó, không ai có thể thay đổi được. 

Trách nhiệm của mỗi người lãnh đạo trong PT Cursillo là phải nghiên cứu, học hỏi và sống Đặc Sủng 

Nền Tảng, hầu giúp cho mình cập nhật với thực tại chúng ta đang sống, với Phúc Âm và Đức Tin của 

chúng ta, hầu sứ điệp luôn luôn được thừa nhận mà không loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ Tư Tưởng hay 

Rollos nào. 

 

Chúng ta có thể vạch ra những nét chính gồm có ba từ ngữ về cơ bản có thể tóm tắt bản chất, mục đích 

và tâm thức của Đặc Sủng PT Cursillo như sau: 

1.  Chúa Kitô 

2.  Con Người 

3.  Tình Bạn 

 

Tâm Thư của LM Alex Waraksa, Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc 
Chúng ta được ủy thác vai trò quản lý, đặc sủng, tình bạn, phúc âm, tình yêu của Thiên Chúa và những 

nhân đức  và  phước lành  khác của Thiên Chúa. Những ân huệ này chúng ta phải chia sẻ với kẻ khác. 

 
Chúng ta phải triển khai những ân huệ này, nhờ Sùng Đạo làm cho ân sủng của Chúa hoán cải chúng 

ta. Chúng ta phải nghiên cứu học hỏi những ân huệ này để biết cách đáp trả cho Chúa tha thiết hơn và 

ứng dụng ân huệ này của PT Cursillo. Rồi chúng ta phải nhận thức cách nào và khi nào thi hành  

những ân huệ này, với lòng can đảm và tinh thần kỷ luật, như khi ta đáp lời Chúa mời gọi truyền giáo. 

 

Đặc Sủng Nền Tảng là một ân huệ của Chúa Thánh Linh mà nhờ đó PT Cursillo được xây dựng. 
 
Một vài đoạn Thánh Kinh có liên hệ với Khóa Học Kitô Giáo này. “Vậy như anh em đã nhận Đức Kitô 

Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hiệp với Người. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời 

mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ  huấn, và để cho 

lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ” (Côlôxê 2:6-7). PT Cursillo không tìm cách trình bày bất kỳ một 

giáo lý mới nào, nhưng nhờ tình bạn chỉ chia sẻ Đức Kitô và giáo huấn của Người và đời sống chứng 

nhân của chúng ta liên kết với Đức Kitô đã thể hiện trong chính đời sống chúng ta.    

 
“Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đặt nền móng như một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác 

thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất. Vì không ai có thể đặt 

nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô” (1 Côrintô 3:10-11). Thánh Phaolô, 

Quan Thầy PT Cursillo, đã xây trên nền móng của Đức Kitô và các thế hệ kế tiếp của các học giả 

Thánh Kinh và thần học gia Công Giáo cũng đã làm giống như vậy. Ông Eduardo Bonnín, được Chúa 

Thánh Linh soi sáng và với sự giúp đỡ của những người khác, đã tiếp tục xây trên nền tảng này và đã 

giúp xây Vương Quốc của Thiên Chúa và Nhiệm Thể Chúa Kitô trong Giáo Hội.  

 

“Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú,  nhưng là người đồng hương với các 

người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các 

Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu Kitô. Trong Người, toàn thể công 

trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả anh 

em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần 

Khí” (Êphêxô 2:19-22). Tât cả những người đã chịu Phép Rửa được mời gọi làm dân thánh của Chúa, 
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theo đuổi lý tưởng cao cả này bằng cách sống đích thực lòng sùng đạo. Nhờ tình bạn triển nở và canh 

tân trong Hội Nhóm và Ultreya của chúng ta, Chúa Thánh Thần hình thành và bảo toàn sự hiệp nhứt 

của chúng ta hầu chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô sống trong chúng ta qua đời sống của mỗi người 

chúng ta và nhờ cuộc sống trong cộng đồng Kitô hữu chúng ta.    

 

Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo (GLHTCG) dạy chúng ta về các đặc sủng mà chúng ta nhận 

lãnh do ân sủng của Chúa. “Ân Sủng trước tiên và chính yếu là hồng ân Thánh Thần để công chính hóa 

và thánh hóa chúng ta. Nhưng ân sủng cũng gồm các hồng ân Chúa Thánh Thần để liên kết chúng ta 

vào công trình của Người, ban cho chúng ta khả năng cọng tác vào công trình cứu độ tha nhân và làm 

phát triển Thân Thể Chúa Kitô là Hội Thánh.” “…các đặc sủng cũng đều quy hướng về ơn thánh hóa 

và có mục đích phục vụ lợi ích chung của Hội Thánh. Các đặc sủng đều phục vụ cho đức mến để xây 

dựng Hội Thánh” (GLHTCG 2003).  
 
“Dù là phi thường, hay đơn giản và khiêm tốn, các đặc sủng là những ân huệ của Chúa Thánh Thần, 

trực tiếp hay gián tiếp nhằm lợi ích cho Hội Thánh, để xây dựng Hội Thánh, mưu ích cho loài  người, 

và đáp ứng những nhu cầu của thế giới” (GLHTCG 799).  

 
“Người thụ lãnh cũng như tất cả các chi thể của Hội Thánh, phải đón nhận các đặc sủng với lòng tri ân.  

Đặc Sủng phải được chấp nhận với lòng biết ơn từ người lãnh nhận và từ mọi thành phần trong Giáo 

Hội nữa” (GLHTCG 800).  “Theo chiều hướng này, Hội Thánh luôn cần nhận định các đặc sủng. 

Không đặc sủng nào cho phép tín hữu khỏi phải tôn trọng và tuân phục các Mục Tử của Hội Thánh. 

“Các ngài có nhiệm vụ đặc biệt phải thử thách tất cả, không phải để dập tắt Thánh Thần, nhưng để giữ 

lại những điều thiện hảo” (LG 12; cf.30; 1Thê-xa-lô-nica 5:12, 19-21; Gioan Phaolô II, Christifideles 

Laici 24), nhằm phối hợp tất cả các đặc sủng trong sự khác biệt và bổ sung lẫn nhau, “vì lợi ích chung” 

(1 Côrintô 12: 7; GLHTCG 894, 1905) GLHTCG 801). Đây là một trong những lời khuyên được nhắc 

đến ở trên: “Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh em, để lãnh 

đạo anh em nhân danh Chúa và khuyên bảo anh em” (1 Thê-xa-lô-nica 5:12).   

 

Có nhiều ân huệ và đặc sủng cần thiết cho việc truyền giáo được hữu hiệu nhờ PT Cursillo. Thật cũng  

nên nhắc lại những lời sau đây khi ta suy gẫm về vai trò của chính chúng ta và làm thế nào nó có thể đã 

thay đổi kể từ Khóa Cursillo Cuối Tuần đầu tiên cho đến bây giờ và làm thế nào nó có thể thay đổi 

trong tương lai. “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ 

khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa 

làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì 

được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để 

trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban 

cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì 

được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải 

thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho 

mỗi người mỗi cách, tùy theo ý Người”  (1 Côrintô 12:4-11). 

 
Có một sự hiệp thông của các đặc sủng. “Trong sự hiệp thông của Giáo Hội, Chúa Thánh Thần “ban 

phát những ơn đặc biệt trong số các tín hữu thuộc mọi cấp bậc” để xây dựng Giáo Hội. (LG 12 § 2) 

Bây giờ, “nơi mỗi người một cách là vì ích chung” (1 Côrintô 12:7) (799) (GLHTCG 951). Nền tảng là 

chính Đức Kitô và các đặc sủng của Chúa Thánh Thần có thể tìm thấy sự liên hệ trong những lời sau 

đây của Thánh Phêrô: “Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh 

em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành. Anh em hãy tiến lại gần 
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Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. 

Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, 

và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, 

nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật có lời Thánh Kinh chép: Này đây Ta đặt tại Xi-on một viên đá quý được 

lựa chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng”  (1 Phêrô 2:2-6).  Điều trên 

đây phản ảnh lời mời gọi chúng ta Sùng Đạo và thực hiện Palanca, dâng hiến những của lễ hy sinh 

thiêng liêng, được Chúa chấp nhận nhằm hoán cải kẻ khác và cho những ai phục vụ trong PT Cursillo. 

Chúng ta được nhắc nhớ rằng ân sủng được ban cho nhưng không chứ không kiếm được; và ân sủng ấy 

được ban cho, không phải cho riêng chúng ta, mà phải được chia sẻ với kẻ khác.  

 

Các đặc sủng được ban cho nhờ ân sủng: Đối với những kẻ không biết Chúa Kitô. Đối với những kẻ 

không biết Chúa Kitô tường tận hoặc nhờ món quà Cursillo họ cũng có thể biết Chúa tỏ tường. Các đặc 

sủng được ban cho để gìn giữ chúng ta trong sự tiến bộ mà Chúa đã giúp chúng ta đạt được. Các đặc 

sủng được ban cho để giúp các thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo kiên trì và tiến bộ trong tiến 

trình hoán cải. Các đặc sủng  được ban cho để giúp làm dậy men các môi trường của chúng ta.  

 
Đặc Sủng cụ thể của Cursillo giúp chúng ta thực thi Thánh Ý Chúa nhờ tình bạn. Tình bạn với Chúa, 

với chính mình và với kẻ khác đặt trên nền tảng Giới Răn Tình Yêu Cao Cả. “Ngươi phải yêu mến 

Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực. và hết trí khôn ngươi.” Giới Răn 

thứ nhì là: “Và yêu mến người thân cận như chính mình.” Người ta thường nói Thiên Chúa là Tình 

Yêu, và như vậy PT Cursillo là một đặc sủng giúp chia sẻ tình yêu đó với tha nhân.     

 
Giám Mục Linh Hướng  

ĐGM Eusebio Elizondo, đương kim GM Linh Hướng PT Cursillo, đã đề cử ĐGM 

Carlos A. Sevilla S. J. (nghỉ hưu) từ Giáo Phận Yakima, trong vai trò Giám Mục 

Linh Hướng sẽ kế nhiệm ngài. ĐGM Sevilla đã được toàn thể các thành viên trong 

Văn Phòng Điều Hành/ Toàn Quốc (VPĐH/TQ) đồng thanh chấp thuận sự đề cử 

nói trên, trong vai trò Giám Mục Linh Hướng PT Cursillo tại Hoa Kỳ, kể từ ngày 

1-10-2014.  ĐGM Sevilla sẽ là diễn giả chính tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 

2014 sẽ được tổ chức tại ĐH Chapman University, ở Orange County, California. 

Thân ái mời các bạn cùng với VPĐH/TQ và nhân viên chúc mừng và cám ơn Đức 

Cha Carlos Sevilla đã ưu ái chấp nhận sự đề cử này!  

 

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ 
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 2014 sẽ diễn ra từ Thứ Năm 31 tháng 7 đến Chúa nhật 3 tháng 8 năm 

2014 tại ĐH Chapman University ở Thành Phố cổ kính Orange, California. Lệ phí ghi tên tham dự là 

$335 mỹ kim mỗi người, ít hơn năm ngoái $50 mk. Phiếu Ghi Tên và Những Thắc Mắc Thông 

Thường hiện được phổ biến trên internet tại http://www.natl-cursillo.org/viet/.  Nếu một nhóm ngôn 

ngữ nào có thể ghi danh được tối thiểu 150 người trước ngày 30-4-2014 thì nhóm đó sẽ có thông dịch 

viên trực tiếp tại Đại Hội. Chỉ có 950 chỗ cho Đại Hội mà thôi và chăc chắn Đại Hội sẽ hết chỗ sớm! 

Hy vọng gặp bạn tại Đại Hội, và nhớ rủ bạn bè cùng đi!  

 

Cập Nhật Chiến Dịch Xin Ủng Hộ 3 MK / Mỗi Năm cho PT Cursillo  
Tính  đến ngày 15 – 01 - 2014,  Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đã nhận được tổng cộng $30,007 mỹ 

kim. Số tiền đóng góp này tăng 65% kể từ tháng 11, 2013. Chúc mừng! Chúng ta đã đạt 10% của mục 

tiêu $300,000 cho năm tài chánh này!  

 ĐGM Carlos A. Sevilla 

S. J. 

http://www.natl-cursillo.org/viet/
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Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đã trao lại tổng số tiền $5,750 dưới hình thức Phiếu Tài Trợ cho các 

PT giáo phận đã ủng hộ $200mk hoặc nhiều hơn. Chúc mừng CĐ Cursillo Việt Nam tại GP Orange 

trong Miền XI đã nhận được Phiếu Tài Trợ trị giá $900mk để thanh toán lệ phí ghi tên tham dự Đại 

Hội. Họ đã gởi hỗ trợ PT $3,647 mk. 

 

Xin tiếp tục vận động cho Chiến Dịch này bằng mọi phương tiện truyền thông:  như các Nhóm Thân 

Hữu, Hội Ultreya, Trường Lãnh Đạo, các Đại Hội Cursillo Miền, các hội thảo, tiếp xúc cá nhân, gởi e-

mail các nhóm thân hữu. v.v… Muốn biết thêm chi tiết về Chiến Dịch này, xin vào Trang Nhà  PT 

Cursillo TQ tại: http://www.natl-cursillo.org/viet/donate.pdf. 

 

Trung Tâm Học Liệu Cursillo (TTHLC) 
Các bạn Cursillistas thân mến, xin dành thời giờ vào thăm Trung Tâm Học Liệu Cursillo tại địa chỉ   

http://www.cursillo.org/viet/resources/.  Trung Tâm có tài liệu dưới nhiều dạng khác nhau như video 

(hình ảnh), MP3 và PDF về nhiều đề tài Cursillo khác nhau. Những bài thuyết trình trong Đại Hội 

Cursillo Toàn Quốc tại Đ.H. Xavier University ở Cincinnati, OH và tại ĐH Hofstra University ở 

Hempstead, NY cũng được lưu trữ tại Trung Tâm. Những tài liệu này nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi 

của cá nhân và bổ túc cho những điều đang được học hỏi tại Trường Lãnh Đạo. Các bạn cứ tự nhiên 

chép lại địa chỉ của Trung Tâm và gởi cho các bạn hữu trong PT Cursillo. Xin vui lòng giúp chúng tôi 

phổ biến trang nhà của Trung Tâm Học Liệu trên đây.  

 

Địa Chỉ E-Mail Mới Của Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc   
Địa chỉ e-mail mới của Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc là admin@natl-cursillo.org. Có hiệu lực 

ngay lập tức! Tất cả các VPĐH/GP đã được yêu cầu thông báo địa chỉ mới này đến Trường Lãnh Đạo 

và Cộng Đồng Cursillo Ngày Thứ Tư. Địa chỉ e-mail nationalcursillo.center@verizon.net sẽ không còn 

được sử dụng nữa. 
 

De Colores! 

 

Giuse Trần Thái Hoàng – Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo Toàn Quốc  

Ceferino Aguillon, Jr. – Điều Hợp Viên Toàn Quốc, CĐ nói tiếng Anh  

Juan Ruiz – Điều Hợp Viên Toàn Quốc, CĐ nói tiếng Tây Ban Nha  

Joachim Lê Tinh Thông – Điều Hợp Viên Toàn Quốc, CĐ nói tiếng Việt  

 

 

http://www.natl-cursillo.org/viet/donate.pdf
http://www.cursillo.org/viet/resources/
mailto:admin@natl-cursillo.org
mailto:nationalcursillo.center@verizon.net


 
 For office use only – Registration Confirmation # _________ 

Đại Hội Cursillo®
 Toàn Quốc Kỳ 24 

Chapman University, Orange, CA 
Từ ngày 31 - 7 đến ngày 3 - 8 - 2014 

 
 

Tên Họ:   Tên Gọi:  

Địa Chỉ:   Thành Phố/TB/Zip Code:  

E-Mail:   Điện Thoại #:  

Giáo Phận:   Miền #:  

Thuộc Nhóm Ngôn Ngữ :   Nam hay Nữ :  

Chọn một:   ☐ Giám Mục   ☐ Linh Mục   ☐ Phó Tế   ☐ Tu Sỹ có lời khấn   ☐ Giáo Dân  

Chọn một:   ☐ Linh Hướng   ☐ Phụ Tá L.H.   ☐ Chủ Tịch VPĐH/GP   ☐ Hoặc:  

Nếu muốn cư ngụ chung với một người nào đó, (như phối ngẫu, bạn bè, thân quyến, v.v…)  thì Phiếu Ghi Tên tham dự 
của người ấy phải được kèm theo Phiếu này.   

Bạn thích cư ngụ chung với ai không? Nếu có, xin vui lòng ghi tên ở đây:   

Cần giúp đỡ đặc biệt vì đi đứng khó khăn ? – Xin mô tả hoàn cảnh:  

Xin ghi vào ngân phiếu trả cho: National Cursillo Center.  Chỉ nhận thẻ tín dụng MasterCard hay Visa mà thôi. 

Lệ Phí Tham Dự là US $335.00 mỹ kim mỗi người.  Xin trả đầy đủ và phiếu ghi danh phải được nhận trước ngày 31-5-
2014.  Lệ Phí tăng đến $385.00 mỹ kim mỗi người từ ngày 1-6-2014.  Không bảo đảm còn chỗ sau 30-6-2014. 

Visa hay MasterCard:  Số thẻ:  

Tên trên thẻ tín dụng:  Ngày hết hạn:  

Phiếu bảo trợ # (nếu có):           Trị giá: Số tiền trả:  

 

Xin vui lòng điền Phiếu Ghi Danh riêng cho từng người.  Xin đánh máy chữ hoặc viết chữ rõ ràng và đầy đủ. 
 

Xin gởi phiếu này và lệ phí đến:  
 

National Cursillo® Center 
P.O. Box 799 

Jarrell, TX 76537 
512-746-2020 

admin@natl-cursillo.org 
 

Phải chịu lệ phí $40.00 mỹ kim nếu quyết định không tham dự trước 31-5-2014.  Sau 31-5-2014 sẽ không hoàn  
tiền lại.  Ban Tổ Chức vẫn phải chịu trách nhiệm trả tiền cho Chapman University cho dù không tham dự. 


