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Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo
Bài thuyết trình của LM Modesto Lewis Pérez ở Đại Hội Cursillo Toàn Quốc
tổ chức tại Đại Học Villanova, Philadelphia, PA - Tháng 7 năm 2006
Trong bài nguyện ngắm đầu tiên của Khóa Cursillo Ba Ngày Cuối Tuần, người Cursillista được
mời gọi bắt đầu suy gẫm chân thành về cá nhân của mình nhờ đó dẫn đưa họ vào một cuộc hành
trình - một cuộc hành trình tuyệt vời mà không đòi buộc họ phải rời trái đất này để đi vào không
gian bên ngoài: lên Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa, Sao Mộc hay một ngôi sao xa xôi nào đó. Trong
thực tế, cuộc hành trình mà họ sẽ lên đường thì khó khăn hơn nhiều. Bởi vì, như Ông Eduardo
Bonnín cho biết, đó là một cuộc hành trình từ bên ngoài của con người tiến vào không gian nội
tâm của họ, là nơi trú ngụ của chính con người họ.
Nói cách khác, người Cursillista được yêu cầu nhìn vào nội tâm và trong quá trình đó mình trở
nên trần truồng trước mặt Thiên Chúa. Đây không phải là một quá trình nhằm trút lên đầu chúng
ta những cảm giác tội lỗi, hoặc xấu hổ, hay hối hận. Đúng ra là một lời mời trực diện với con
người thật của chúng ta và với Thiên Chúa mà không bị vướng mắc mọi sự vận động, ảo tưởng,
khoe khoang, kiêu ngạo, tự lừa dối và sợ hãi; hầu chúng ta có thể để cho vòng tay trìu mến của
Thiên Chúa ôm lấy chúng ta như Chúa Cha đã từng ôm người con hoang đàng và kéo chúng ta
về với chính Thiên Chúa bất kể thân phận tội lỗi chúng ta. Trong cái ôm nồng ấm vô điều kiện
này, chúng ta khám phá ra rằng chúng ta được trân quý trong con mắt của Thiên Chúa và chúng
ta được mãi mãi yêu thương. Khi chúng ta đích thân cảm nghiệm chân lý cơ bản này, chúng ta
bắt đầu tìm thấy câu trả lời cho các thắc mắc TẠI SAO chúng ta hiện hữu và chúng ta sống ĐỂ
LÀM GÌ.
Khóa Cursillo bắt đầu với cuộc gặp gỡ thực sự với chính mình để sau này có thể tạo ra được
cuộc gặp gỡ với tha nhân và với Tin Mừng. Trong ba cuộc gặp gỡ này, bắt đầu và kết thúc đều
bằng tình bạn. Các Khóa Cursillo không muốn áp đặt bất kỳ cam kết hoặc ràng buộc nào mới
trên bất cứ ai. Đúng ra là Khóa Học tìm cách giúp mỗi người tìm được ý nghĩa trong cam kết họ
đã có sẵn - sự cam kết bắt nguồn từ chính cuộc sống và từ những mối quan hệ giữa con người
với nhau, một sự cam kết bắt nguồn, tìm sức mạnh và được nuôi dưỡng trong tình bạn: tình bạn
với Thiên Chúa và tha nhân 1.
Chúng ta hôm nay cũng được yêu cầu suy tư về vai trò quản lý của chúng ta đối với món quà độc
đáo và xinh đẹp của Thần Khí đó là các Khóa Cursillos. Và, quả thực, đây là điều đặc biệt thích
hợp khi chúng ta làm như vậy, vì trong Thánh Kinh người quản lý hay quản gia là một mẫu mực
mang tính biểu tượng về ý nghĩa của cuộc sống: cụ thể chúng ta là ai trong mối quan hệ với
Thiên Chúa, với chính mình, với tha nhân, và với mọi loài thụ tạo.
Giáo huấn căn bản nhất của Thánh Kinh - bắt đầu với Sách Sáng Thế - đó là mọi sự đều được
Thiên Chúa tạo dựng. Tất cả mọi thứ hiện hữu, mọi thứ mà giác quan chúng ta có thể cảm
nghiệm hoặc khám phá đều nhờ Thiên Chúa mới được tiếp tục tồn tại, kể cả cuộc sống của
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chúng ta và tất cả những gì chúng ta có: cơ thể chúng ta, của cải, tài ba, năng khiếu, và thời gian
của chúng ta. Hơn nữa, Thiên Chúa đã cứu chuộc chúng ta bằng máu của Con Chúa, Đức Giêsu
Kitô Chúa chúng ta2. Do đó, chính ở nơi Chúa Kitô mà "chúng ta sống, cử động và hiện hữu"3.
Và như vậy, Thánh Phaolô nói với chúng ta, "Những ai đang sống không còn sống cho chính
mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình".4
Do đó, tất cả chúng ta là những quản gia; bởi vì chúng ta đã được giao phó việc quản lý tài sản
và những điều may mắn mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa; và, chúng ta được mời gọi để
phục vụ và chăm sóc tất cả những người cùng sống trong gia đình của Chúa và những tôi tớ đồng
nghiệp với chúng ta. Chúng ta đã được trao quyền quản trị và tự do tuyệt đối trên món quà cuộc
đời này và di sản ân sủng phong phú của Thiên Chúa. Tuy nhiên, giống như truyên Spider-Man
(Người Nhện) nổi tiếng, càng mạnh mẽ và tự do bao nhiêu thì trách nhiêm càng nặng nề bấy
nhiêu.
Vai trò quản lý của chúng ta đòi hỏi phải sử dụng một cách trung thành những tài năng nhận
lãnh, như dụ ngôn các Nén Bạc5 dạy chúng ta. Vai trò này kêu gọi chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng,
như dụ ngôn 10 cô trinh nữ khôn ngoan và khờ dại nhắc nhở chúng ta6. Vai trò này thách thức
chúng ta tháo vát như người quản gia bất lương của dụ ngôn ấy7, "Vì con cái đời này khôn khéo
hơn con cái sự sáng khi xử sự với người đồng loại"8. Trong thực tế, chúng ta phải chịu trách
nhiệm đối với tất cả mọi sự Thiên Chúa ban cho chúng ta, cho dù chúng ta cảm thấy đã nhận
được nhiều hay ít. Vì "ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; và ai bất
lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn "9. Vậy thì làm thế nào chúng ta có
thể được giao phó những việc của Vương Quốc nếu chúng ta không đáng tin cậy trong những
việc nhỏ của thế gian này?
Là quản gia, chúng ta được gọi trước hết phải trung thành với những món quà tinh thần đã lãnh
nhận. Nói về sứ vụ của mình và của bạn đồng hành của mình, Thánh Phaolô nói: "Vậy chớ gì
thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Chúa Kitô, và những người quản lý các mầu nhiệm
của Thiên Chúa. Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung
thành."10 Và, tác giả của thư thứ nhứt của Thánh Phêrô, áp dụng cùng nguyên tắc ấy cho các
Kitô hữu, ghi thêm như sau: "Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng
mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn
trạng của Thiên Chúa"11.
Vậy thì chúng ta được gọi là những quản gia trung thành của PT Cursillo bằng cách nào?
Nếu các Khóa Cursillos, như chúng ta xác tín, là một món quà từ Thiên Chúa, thì đó là một biểu
hiện của Chúa Thánh Linh cho lợi ích chung của Giáo Hội12. Như vậy, PT Cursillo hoàn thành
một vai trò duy nhất và cụ thể trong kế hoạch của Thiên Chúa. Vì vậy, là những người nhận ân
sủng đó, chúng ta phải trở nên đáng tin cậy trong việc trung thành với bản chất và vai trò cụ thể
mà Thiên Chúa đã đặt để ngay trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Nếu Đặc Sủng duy nhất đó là Phong
Trào Cursillo phải hoàn thành sứ mệnh của mình, thì chúng ta không thể đối xử như thể PT là
của riêng chúng ta, như thể chúng ta có quyền sử dụng hoặc sửa đổi với nội dung theo ý muốn
của chúng ta ", lại càng không sử dụng PT cho một mục đích đã được dự định. PT Cursillo là
công việc của Chúa Thánh Thần; và chúng ta có trách nhiệm với Thiên Chúa về món quà đã
nhận được.
Chúng ta biết rằng Cursillo là một vật thể sống động, biết hít thở - cũng đẹp đẽ, cũng tinh tế và
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cũng mỏng manh như một con bướm. Các ông Eduardo Bonnín và Francisco Forteza đã từng
viết:
Bất cứ vật gì có sự sống thì phải tăng trưởng và phát triển; và để phát triển mạnh, nó cần sự
sáng tạo và đánh giá thường xuyên. Khi tăng trưởng và phát triển, một vật thể sống động khẳng
định các đặc tính thiết yếu của mình, những gì là đặc biệt và có chủ đích, hoặc nó tách ra khỏi
những đặc tính ấy và đánh mất bản sắc của mình.13
Chúng ta hãy kiếm cách tìm hiểu PT Cursillo theo cách "có hệ thống" này - PT phải tăng trưởng
và phát triển, có đấy. Tuy nhiên, PT phải chân thực với lý do PT tồn tại, với bản chất của PT, với
những gì làm cho PT khác biệt - với những gì Thiên Chúa muốn PT là, hoặc PT sẽ có nguy cơ
mất đi bản sắc của mình và do đó làm thất bại kế hoạch của Thiên Chúa.
Một số người trong chúng ta có thể trân quý một con bướm và không thắc mắc gì khác ngoài
việc muốn biết Đấng Tạo Hóa có ý định gì cho con bướm. Tuy nhiên, đối với một số người, cuộc
đời của con bướm có thể xem ra vô nghĩa: một chu kỳ bất tận bay hết hoa này sang hoa khác đẻ
trứng để cho nở một con sâu bướm với mục đích duy nhất là để nó ăn cho đến khi nó tự gắn thân
mình vào một chiếc lá; và trên lá này nó sẽ khô đi tạo thành một cái kén mà từ đó một con bướm
sẽ bay ra để giao phối và bắt đầu lại chu kỳ này.
Một nhà di truyền học có thể quyết định rằng điều tốt nhất, hiệu quả nhất và hữu ích sẽ là thay
đổi các yếu tố di truyền của con bướm hầu cho nó nhiệm vụ cụ thể là thụ phấn cho bông hoa không phải như kết quả tự nhiên của chu kỳ đời sống của nó, nhưng như là một công tác được
giao phó và được ấn định trước của sứ mệnh "được cập nhật" trong cuộc sống của nó: chẳng hạn
như Loài Bướm / Butterfly 2.0, nếu bạn muốn! Như thế, loài bướm sẽ trở thành các nàng hầu của
nhà thực vật học và người làm vườn và bất cứ ai khác quan tâm đến việc có "bướm lao động"
hay "bướm thợ".
Tuy nhiên, không có vấn đề là những con bướm chắc đã mất bản sắc của chúng rồi. Thực ra,
những con bướm này ngưng không còn là những tạo vật của Thiên Chúa nữa mà trở thành một
tái phát minh của con người - rõ ràng đây là một sự can thiệp đầy thiện ý, nhưng là một sự can
thiệp chắc chắn sẽ mang lại sự tàn phá cho hệ sinh thái tự nhiên được thiết lập bởi Đấng Tạo
Hóa.
Sử dụng một so sánh khác: Đôi lúc vì không có cái búa bên cạnh, hoặc khi chúng ta quá bận rộn
hoặc quá lười biếng đi tìm búa, để thuận tiện, một số người trong chúng ta tìm đường tắt và sử
dụng một tuốc-nơ-vít (tourne-vis hay screw-driver) để đóng đinh vào tường. Bây giờ, kinh
nghiệm cho chúng ta biết chúng ta có thể làm điều đó; chúng ta có thể đóng đinh vào tường.
Nhưng, thường hay xảy ra là tuốc-nơ-vít bị hư và cái đinh bị cong hoặc không vào được hết.
Chúng ta có thể sử dụng và, trong quá khứ, đã từng sử dụng PT Cursillo tương tự như thế!
Ông Bonnín đã chỉ cho thấy và chính kinh nghiệm cá nhân của chúng ta khẳng định rằng trong
chiều dài lịch sử của Phong Trào Cursillo, đã có hai cách hiểu biết và do đó hai cách tìm đường
và hướng dẫn Phong Trào Cursillo đạt được mục đích của nó.
• Có những người tin rằng lý do duy nhất mà PT tồn tại là PT được dùng để khôi phục lại các cơ
cấu và tổ chức hiện có (như các giáo xứ, các giáo phận, các hoạt động mục vụ, các tổ chức dân
sự và tôn giáo, v.v.) để tiếp tục làm những gì mà họ vẫn làm nhưng bây giờ làm với tinh thần và
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lòng nhiệt huyết đổi mới của những người đã trải qua kinh nghiệm Khóa Cursillo Ba Ngày Cuối
Tuần và sinh lực của những người này cần được khai thác.
• Và, có những người trong chúng ta tin rằng, trong hệ sinh thái đa dạng của những ân sủng
Thiên Chúa, Phong Trào Cursillo cần phải được trao cho nơi chốn thích hợp hoặc không gian
riêng của mình để sống và là những gì Thiên Chúa ước muốn về PT - với cơ cấu cơ bản và tối
thiểu của PT: Hội Nhóm, Ultreya và Trường Lãnh Đạo. Vì vậy, nhờ tính cách năng động của các
mối liên hệ và tình bạn phát triển trong các sinh hoạt ấy, Tin Mừng được đưa đến mọi ngõ ngách
của đời sống con người: đến mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.
Nếu chúng ta phải trung thành với bản chất của PT Cursillo và phải là những người mục vụ các
ân sủng mà Thiên Chúa muốn truyền đạt qua Phong Trào Cursillo, thì chúng ta phải đến tận
nguồn gốc - tận Đặc Sủng đã hình thành PT. Chúng ta phải hiểu PT Cursillo là gì và những gì là
không phải Cursillo!
Chúng ta phải thường xuyên xem xét lại và tái lượng giá những gì chúng ta làm và cách chúng ta
làm có theo những gì là đặc thù của PT Cursillo và chủ đích của nó không.
Chúng ta phải hiểu rõ rằng những gì chúng ta trong PT Cursillo luôn luôn muốn làm là đặt những
điều nền tảng của Kitô giáo trong tầm tay của người bình thường: tạo thuận tiện cho cuộc gặp gỡ
riêng tư tuyệt diệu của con người phàm với Tin Mừng của Chúa Kitô. Chúng ta phải liên tục
nhắc nhở mình rằng bản chất và cảm hứng của món quà Cursillo đó là PT đã không bao giờ và
ngay cả bây giờ cũng không tìm cách đề nghị những kế hoạch hành động mục vụ cụ thể nào.
Một lần nữa, tôi lặp lại để đó không còn là một tin tức bỏ ngoài tai đối với bạn nữa: Phong Trào
Cursillo không hề muốn phát huy các công tác tông đồ cũng không hề đặt người nào vào các
mục vụ cụ thể nào. Mục đích và cứu cánh của PT không phải là để khôi phục lại các giáo xứ
hoặc thay đổi các hệ thống hoặc những cấu trúc xã hội và giáo hội; lại càng không hề thao túng
người ta để lôi kéo họ dấn thân cam kết, và từ đó áp đặt các ràng buộc nặng nề sớm trở thành
gánh nặng cho họ. PT Cursillo cũng không được tạo ra, như người ta thường nghe nói, để "hâm
nóng" các linh hồn mệt mỏi, kiệt sức bởi những đòi hỏi khắc nghiệt của cuộc sống hiện đại. Các
Khóa Cursillos không phải là, và cũng không bao giờ biến thành một trạm xăng để người ta lái
xe vào đổ đầy bình và nhờ đó tiếp tục lái xe tự tin hơn trong suốt cuộc sống.
Bản chất của PT Cursillo và những gì định nghĩa mục đích của PT này - cốt lõi trung tâm điểm,
là trục chính mà tất cả mọi thứ xoay quanh - đó chính là càng có đông người trải qua kinh
nghiệm những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Và như Ông Eduardo Bonnín nói,
đây không phải là "một học thuyết phải được học hỏi." Đúng ra là, "một thực tế phải được sống".
Và thực tế đó là Chúa Kitô yêu thương chúng ta: CHÚA YÊU MẾN TÔI! Không đáng ngạc
nhiên sao?
Thật vậy, điều thiết yếu nhất về việc trở nên Kitô hữu là để cảm nghiệm mình được Thiên Chúa
yêu thương và sống trong sự kỳ diệu triền miên trước sự thật này, BỞI VÌ NHỮNG GÌ LÀ
KITÔ HỮU ĐÍCH THỰC NHỨT ĐỀU BAO GỒM VIỆC ĐỂ THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG
CHÚNG TA".
Khi một con người có đầy đủ đặc tính cá biệt như độc đáo, sáng tạo và tự do mà cảm nghiệm
được tình yêu của Thiên Chúa như một chân lý cơ bản nhất của cuộc sống họ, thì người đó được
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hoán cải ... Bởi vì, người ta chỉ có thể sống cuộc đời mình thật trọn vẹn chỉ khi nào người ta tìm
thấy ý nghĩa cuộc sống của họ. PT Cursillo đã đề nghị chỉ một phương tiện hướng tới mục tiêu
ấy, đó là tình bạn. Và, chỉ có tình bạn là mục đích của PT - tình bạn với chính mình, tình bạn với
Thiên Chúa và tất cả mọi công trình của Chúa; và tình bạn với các bạn hữu của chúng ta trên
đường đời.
Vậy chúng ta hãy trở nên những quản gia trung thành ... Chúng ta hãy để con bướm Cursillo xinh
đẹp bay lượn tự do, gieo hạt giống Tin Mừng, trong mỗi cánh hoa của khu vườn cuộc sống xinh
đẹp này. Hãy để Phong Trào Cursillo là những gì Thiên Chúa đã định sẵn, đó là: hân hoan loan
truyền thông tin khả quan nhất, đó là Thiên Chúa yêu thương chúng ta và đã hòa giải chúng ta
với chính Thiên Chúa trong Đức Kitô. Hãy để PT hoàn thành sứ mệnh của mình bằng phương
tiện duy nhứt mà chính Thiên Chúa đã sử dụng: đó là tình bạn. Do đó, ngày càng có nhiều người
chịu chấp nhận thân phận chính mình, học hỏi để có thể khá hơn, và đi tìm tòi để kiếm được vị
thế của mình trong kế hoạch của Thiên Chúa trong tình liên đới với những người khác. Như vậy,
chắc chắn thế giới chúng ta sẽ bắt đầu trở nên giống như thiên đàng đã mất và sẽ triển nở nhiều
hơn mỗi ngày với nhiều màu sắc của ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa như khi chúng ta chờ
đợi Vương Quốc của Chúa đến trong vinh quang.

Bài Suy Niệm về Tín Lý của LM Alex Waraksa, Linh Hướng Toàn Quốc
Người quản gia quan tâm về điều gì hoặc một trách nhiệm nào đó được giao phó cho họ. Người
quản gia phải sẵn sàng phục vụ người chủ hoặc thầy của mình, như các tông đồ đã sẵn sàng phục
vụ Chúa Kitô. Vai trò quản gia này là để sinh hoa kết quả trong hoạt động tông đồ, sẵn sàng phục
vụ Chúa Kitô.
Để chăm sóc hoặc để bảo toàn một cái gì đó chúng ta phải biết rõ những gì chúng ta đang chăm
sóc. Chúng ta có thể là một người quản gia bởi vì đó là một nghĩa vụ hay bởi vì đó là sự lựa chọn
của chúng ta. Nếu đó là một sự lựa chọn của chúng ta, nó có đáng giá cho lợi ích của chúng ta
không? Nó có xứng đáng với thời gian của chúng ta không?
Chúng ta tất cả đều có một mối quan hệ với Phong Trào Cursillo. Một cách nào đó, chúng ta có
thể nhầm lẫn về mối quan hệ của chúng ta với Phong Trào Cursillo và kinh nghiệm hoặc ký ức
của chúng ta về Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần. Ví dụ, trong đức tin, chúng ta có một mối
quan hệ với Chúa Kitô. Chúng ta có thể có kinh nghiệm đức tin khi suy gẫm về cái chết và sự
phục sinh của Chúa Kitô, mầu nhiệm Vượt Qua. Tuy nhiên, đó là Chúa Kitô, Đấng cứu độ chúng
ta và chính người mang đến cho chúng ta khả năng này. Cũng thế, Phong Trào Cursillo đã mang
lại cho chúng ta Phong Trào Giáo Phận và sau đó Phong Trào Giáo Phận của chúng ta đã cho
chúng ta trải qua kinh nghiệm của Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần.
Sự nối kết này cũng là cách mà Giáo Hội mang đến cho chúng ta nhiều công việc mục vụ khởi
sự với các tông đồ, những người kế vị, và sau đó thành lập các giáo phận và giáo xứ khác nhau
trong suốt nhiều thế kỷ.
Vì vậy, chính Phong Trào Cursillo cũng có một phương pháp, mang những người khác đến với
Chúa Kitô qua tình bạn. Qua tình bạn, chúng ta đưa người ta đến với Chúa Kitô và những kinh
nghiệm của Khóa Cursillo Cuối Tuần cũng như phương pháp kiên trì của Cursillo đang tiếp diễn.
Điều thiết yếu cho phương pháp Cursillo là đưa một người bạn đến với Chúa Kitô. Chính Đức
Kitô mang lại những cảm nghiệm của ơn thánh Chúa. Đó là Đức Kitô mà chúng ta tìm kiếm để
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cảm nghiệm Người bằng cách đọc Thánh Kinh. Chính Đức Kitô thừa tác vụ ân sủng của các
Phép Bí Tích và Chúa chia sẻ với chúng ta tình yêu và lòng Chúa thương xót.
Liệu Phương Pháp Cursillo có thách đố chúng ta thăng tiến trong mối quan hệ của chúng ta với
Chúa Kitô không? Có thể mối quan hệ này chỉ tồn tại trong lòng sùng đạo bằng cầu nguyện hay
Phương Pháp này còn cần được thể hiện trong Học Đạo và cả Hành Đạo nữa? Làm thế nào
chúng ta, những quản gia của Phong Trào Cursillo, và phương pháp tình bạn được hỗ trợ bằng
cách sống Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo của chúng ta mỗi ngày? Làm thế nào chúng ta là
những quản gia của Phong Trào Cursillo, của Ultreya, của Trường Lãnh Đạo và Văn Phòng
Điều Hành mà chúng ta muốn hỗ trợ hầu có ảnh hưởng đến nhiều người khác?

Cập Nhật Chiến Dịch Yểm Trợ $3 mk/năm
Cho tới ngày 23 tháng Giêng năm 2015, Trung Tâm Cursillo TQ đã nhận được tổng số tiền là
$59,310 mỹ kim. Số tiền này tăng 28% kể từ tháng 11 năm 2014. Trung Tâm Cursillo TQ đã
phát hành 106 chứng phiếu trị giá $11,550 mỹ kim tặng lại cho các giáo phận đã ủng hộ PT
Cursillo $200 mk hoặc nhiều hơn.
Nhờ Chiến Dịch Yểm Trợ $3mk/ năm này, các Cursillistas trong các Giáo Phận liên kết với PT
qua niên liễm có thể hưởng thêm 10% giảm giá trong mỗi lần đặt mua tài liệu PT, kể từ ngày 1
tháng 2 năm 2015. Nghĩa là các Cursillistas có thể nhận được tổng cộng 20% như một đặc lợi
do việc liên kết với PT Cursillo qua việc ủng hộ niên liễm. Chúng tôi cũng đã trao tặng chứng
phiếu dùng để mua tài liệu PT cho sáu giáo phận đang nỗ lực hình thành PT Cursillo.
Xin vui lòng tiếp tục quảng bá Chiến Dịch này bằng mọi phương tiện liên lạc như Nhóm Thân
Hữu, Ultreya, Trường Lãnh Đạo, Đại Hội Miền, các buổi hội thảo, tiếp xúc cá nhân, các nhóm
liên lạc bằng điện thư, v.v...Cần thêm chi tiết về Chiến Dịch này, xin vui lòng vào Trang Nhà
https://www.natl-cursillo.org/donate/. Chân thành cám ơn các bạn đã rộng lượng hỗ trợ.

Đại Hội Cursillo Toân Quốc 2015
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 2015 sẽ được tổ chức tại vùng Philadelphia, PA. TS Ralph Martin,
một diễn giả nổi tiếng và là một Cursillista, sẽ là diễn giả chính tại Đại Hội Cursillo TQ kỳ 25.
Phiếu ghi tên tham dự Đại Hội và mục Những Thắc Mắc Thông Thường (TMTT) có thể được tải
xuống tại:
http://www.natl-cursillo.org/ (English)
http://www.natl-cursillo.org/espanol/ (Espanol)
http://www.natl-cursillo.org/viet/ (tiếng Việt)
Nhờ sự đóng góp của các bạn cho Chiến Dịch Yểm Trợ $3mk/ năm, lệ phí ghi tên tham dự Đại
Hội Cursillo TQ bây giờ có thể giảm xuống tới mức $325 cho mỗi người, bớt được $60 mk so
với lệ phí tham dự ĐHTQ tại Hofstra University, NY năm 2013. Nếu nhóm ngôn ngữ nào có 150
Cursillistas ghi tên tham dự trước ngày 30 - 4, nhóm này sẽ được thông dịch trực tiếp tại chỗ.
Đại Học Villanova chỉ có thể thâu nhận 750 tham dự viên. Đại Hội năm nay có thể hết chỗ sớm.
Hẹn gặp tất cả các bạn tại Đại Hội !

Những Tài Liệu Mới Xuất Bản
Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc mới có thêm 4 tác phẩm mới trong Nhà Sách: 1)Lịch Sử Cursillo
và Ký Ức (Anh ngữ), 2) Historia y Memoria de Cursillos (TBNha) ; 3) Evidencias Olvidadas
(TBNha); 4) Cristianos en Rodaje (TBNha). Xin mua sách trên mạng tại địa chỉ sau đây:
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www.natl-cursillo.org hoặc tiếp xúc Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc qua điện thoại 512-7462020 để mua sách.

Trung Tâm Học Liệu (TTHL)
Hãy vào thăm TTHL tại http://www.natl-cursillo.org/viet/resources/ để đọc tài liệu hoặc lấy
xuống bài viết mới nhứt, Phong Trào Cursillo, một cuộc gặp gỡ với chính mình. Những đóng
góp ủng hộ tài chánh nhằm phát triển Trung Tâm này rất được trân quý. Xin gởi ngân phiếu đến:
National Cursillo Center, PO Box 799, Jarrell, TX 76537.

De Colores!
Giuse Trần Thái Hoàng – Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo TQ
Ceferino Aguillón, Jr. – ĐHV/TQ, Cộng Đồng nói tiếng Anh
Juan Ruiz – ĐHV/TQ, Cộng Đồng nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Lê Tinh Thông – ĐHV/TQ, Cộng Đồng nói tiếng Việt

______________________________________________________________________
Chú Thích
E. Bonnín & F. Forteza, “Los Cursillos de Cristiandad, Realidad Aun No Realizada,” p. 18
Phêrô 1:18, 19
3
CVTĐ Acts 17:28
4
2 Corintô 5:15
5
Matthêu 25:14-30
6
Matthêu 25:1-13
7
Luca 16:1-18
8
Luca 16:8
9
Luca 16:10
10
1 Corintô 4:1-2; cf also Ephesians 3:2
11
1 Phêrô 4:10
12
1 Corintô 2:7, cf xem thêm 1-11
13
E. Bonnín & F. Forteza, “Los Cursillos de Cristiandad, Realidad Aun No Realizada,” p. 12
14
E. Bonnín & F. Forteza, “Los Cursillos de Cristiandad, Realidad Aun No Realizada,” p. 25
1
2
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Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Kỳ 25
Villanova University, Villanova, PA
Từ ngày 23 - 26 tháng 7 năm 2015
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 $325 mỹ kim mỗi người. Xin trả đầy đủ và phiếu ghi danh phải được nhận trước ngày 15 - 6 2015. Lệ Phí tăng đến $400 mỹ kim mỗi người từ ngày 16-6-2015. Không bảo đảm còn chỗ sau 30-6-2015.
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 trả lệ phí $40.00 mỹ kim nếu quyết định không tham dự trước 31-5-2015. Sau 31-5-2015 sẽ không hoàn
tiền lại. Trung Tâm Cursillo vẫn phải trả tiền cho Villanova University cho dù bạn không tham dự.
For office use only – Registration Confirmation # _________

