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ĐIỀU HỢP VIÊN TOÀN QUỐC PHỤC VỤ C.Đ NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA 

Văn Phòng Trung Ương (VPTƯ) PT Cursillo Toàn Quốc hân 
hoan đón nhận anh Juan Ruiz là tân Điều Hợp Viên Toàn 
Quốc phục vụ Cộng Đồng nói tiếng Tây Ban Nha kể từ ngày 
27-2-2012.  
 
Anh Juan đã tham dự Khóa Cursillo vào cuối tuần ngày 13 -
17 tháng 10 năm 1977, tại TGP Los Angeles, CA. Anh Juan 
đã phục vụ Phong Trào trong nhiều vai trò khác nhau kể cả 
vai trò Chủ Tịch Cơ Quan Điều Hành PT Cursillo Hoàn Vũ, 
gọi tắt là OMCC (Organismo Mundial de Cursillos de 
Cristiandad), từ năm 2006 đến 2009.   

 
Anh Juan hiện cư ngụ tại Whittier, CA trong TGP Los Angeles với phu nhân tên là 
Concepción (Conchita).  Anh là một thành viên của một Nhóm Thân Hữu, một thành 
viên của Trường Lãnh Đạo, và tham dự Ultreya đều đặn.  
 
Xin chúc mừng anh Juan đã hăng hái đáp lại lời mời gọi phục vụ Phong Trào Cursillo 
Toàn Quốc! Chúng ta hãy hỗ trợ và làm Palanca cầu nguyện cho anh Juan.  
 
TRUYỀN GIÁO TRONG KHUÔN KHỔ KHÔNG GIAN DI ĐỘNG CỦA BẠN   
“Hãy truyền giáo các môi trường của  Kitô Giáo trong Thiên Niên Kỷ Thứ Ba: đây là một 
thách thức đối với Phong Trào Cursillo”  (Chân Phước Gioan Phaolô II trong Hội Ultreya 
Hoàn Vũ kỳ III, Roma, ngày 29 tháng 7 năm 2000). 
 
Khóa Cursillo phát sinh từ sứ vụ Tông Đồ Giáo Dân, một cách đặc biệt mang Tin Mừng 
đến các môi trường mà trong đó mỗi người đang sống.  Khóa Cursillo được sinh ra, 
không phải là một giải đáp của Giáo Hội dành cho thế giới, nhưng đây là phương cách 
để truyền đạt cho con người sứ điệp này là Thiên Chúa yêu thương họ. Khóa Cursillo 
đã được thiết lập, cấu trúc và cầu nguyện không phải để phúc-âm-hóa thế giới, nhưng 
để phúc âm-hóa con người.   
  
Khóa Cursillo đến để đánh thức lòng đói khát Thiên Chúa trong thế giới ngay nay và với 
bối cảnh trong đó Kitô Giáo tăng trưởng và phát triển một cách bình thường.  Trong 
Khóa Cursillo hướng đi của người giáo dân được tuyển chọn một cách đặc biệt bởi vì 
sách lược tập trung vào cá nhân con người và môi trường, chứ không phải các cơ cấu. 
 
Trong ngày Chúa nhật của Khóa Cursillo Cuối Tuần, chúng ta được giới thiệu bài chia 
sẻ (Rollo) được dùng đặt nền tảng cho tất cả các Rollos khác trong Khóa Cursillo, đó là 
Rollo ‘Nghiên Cứu Môi Trường’.  Trong giai đoạn này của Khóa Cursillo, chúng ta chú ý 
đến các lãnh vực khác nhau mà sự hoạt động của con người cần phát triển, hầu con 
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người có thể trở nên men cho một thế giới tốt hơn.  Những hành động của một Kitô 
hữu luôn luôn được thực hiện trong mọi hoàn cảnh, thời gian và không gian mà con 
người đã chiếm hữu, có nghĩa là, tại nơi chốn mà chính con người hiện diện trong 
không gian và thời gian nhất định. Khóa Cursillo, vào lúc này, thông thường đã có thể 
truyền cho các tân Cursillistas một bầu khí tràn đầy ơn sủng và lòng ngưỡng mộ dành 
cho nhau, và tình trạng này sẽ tiếp tục phát triển. Người Cursillista đã quan tâm làm thế 
nào truyền đạt cho những người khác trong môi trường của mình những gì họ đã khám 
phá, thu thập, và trải qua kinh nghiệm sống. 
 
Mỗi người phải trải qua một sự thay đổi liên tục và tiến bộ của các tiêu chuẩn và thái 
độ, trong tư cách con người và tư cách Kitô hữu.  Tuy nhiên, sự thay đổi này (hoán cải) 
không thể chỉ giới hạn cho chính bản thân mình, cho riêng một mình, hoặc trong nội 
tâm mình mà thôi.  Thế giới, tức là cuộc sống của toàn thể xã hội chúng ta phải trải qua 
một sự hoán cải như vậy. Giải pháp cơ bản và duy nhất cho các vấn đề của thế giới lúc 
nào cũng vậy, vẫn là Chúa Giêsu Kitô và ân sủng của Chúa.  Sứ vụ của giáo dân là 
biến đổi xã hội trong Chúa Giêsu Kitô.  Khóa Cursillo cho ta một sách lược và phương 
pháp để thực hiện sứ vụ này.  
    
Kitô giáo là cộng đồng – “Những ai chân thành chấp nhận Tin Mừng, qua sức mạnh của 
sự chấp nhận này và của đức tin được chia sẻ, thì kết hiệp với nhau nhân danh Chúa 
Giêsu để cùng nhau tìm kiếm, xây dựng và sống Vương Quốc của Chúa.  Những người 
này tạo thành một cộng đồng rồi đến lượt thì thực hiện việc truyền giáo.”  (Evangelii 
Nuntiandi #13, ĐGH Phaolô VI) 
 
Người ta sống cuộc đời của họ như một phần không thể thiếu của các nhóm.  Trong 
mỗi nhóm này những ý tưởng và thái độ nào đó được chấp nhận, các loại thái độ hay 
hành vi nào đó được khuyến khích và những nhân cách nào đó nổi bật hay chiếm ưu 
thế.  Lý tưởng của nhóm có thể là sự kết hợp của những lý tưởng cá nhân chịu ảnh 
hưởng bởi những hoàn cảnh.  Một tinh thần nào đó được nẩy sinh.  Vì thế, môi trường 
là tổng kết của những ý tưởng, của những con người và của những hoàn cảnh hiện 
hữu khi người ta quy tụ lại với nhau, đó là tinh thần của hoàn cảnh. 
       
Môi trường có một tác động quan trọng trên con người.  Người ta có xu hướng thích 
ứng với tinh thần được nẩy sinh ra.  Những con người với lý tưởng và nghị lực có khả 
năng cấu tạo, thay đổi, và ảnh hưởng môi trường.  Mục đích là làm thế nào ảnh hưởng 
môi trường chứ không để môi trường ảnh hưởng chúng ta.  
    
Trong bài “Nghiên Cứu Môi Trường”,  Khóa Cursillo chỉ cho thấy cách thức để biến đổi 
môi trường trở nên tốt hơn.  Thế nhưng, trước khi đi xa hơn, chúng ta phải minh định rõ 
ràng rằng khi Cursillo nói về môi trường, tức là đề cập đến con người và những hoàn 
cảnh của con người ngay trong phạm vi ảnh hưởng hoàn cảnh vào đúng thời điểm 
chính xác này.  Nếu bạn hồi tưởng lại, trong Rollo Lý Tưởng chúng ta được cho biết 
như sau: chúng ta có thể phong phú hơn và khá hơn và trong Rollo “Giáo Dân Trong 
Giáo Hội”, chúng ta đã được cho biết như sau: chúng ta có thể làm như vậy từ nơi 
chúng ta ở.  Vì thế, điều chúng ta đã học được là chúng ta không cần phải đi đâu cả để 
có thể trở nên những Kitô hữu đích thực và chúng ta có thể ảnh hưởng (phúc-âm-hóa) 
con người mà Thiên Chúa đặt để trên bước đường chúng ta đi, tại nơi chốn chúng ta 
hiện diện lúc ấy, có nghĩa là, bên trong khuôn khổ không gian di động của chúng ta.  
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy chính mình di động từ môi trường này đến 
môi trường kia.  
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Là thành phần lãnh đạo chúng ta được gọi để nghiên cứu môi trường (con người) trước 
khi chúng ta có thể cải đổi nó.  Chúng ta phải xác định lý tưởng, bản chất và hoàn cảnh 
của môi trường.  Trong mỗi môi trường một vài người tạo nhiều ảnh hưởng hơn những 
người còn lại.  Để tìm thấy những người này, chúng ta phải làm quen với cá tính. nhân 
cách của họ.   

•  Những kẻ a-dua (chiều theo người khác) – thường cảm thấy thỏa mãn khi bắt 
chước hành động của kẻ khác, họ thiếu quyết tâm. Gắn bó với họ bằng sự tôn 
trọng hay phục tùng trước khi đề nghị với họ điều gì.  
 
• Những kẻ bốc đồng (bị thúc giục) – hay lưỡng lự vì dựa theo nhịp điệu của 
những cảm xúc của họ, niềm tin của họ không kiên định. Những kẻ vào thời 
điểm phải chọn lựa giữa chân lý và sự giả dối thì không có khả năng chống đỡ ý 
tưởng của họ. 
  
• Những thành phần lãnh đạo (là những kẻ hăng say) – sử dụng khả năng của 
họ để đạt được những gì họ tin là đáng giá hay đáng làm.  Bởi vì chân lý được 
tìm kiếm, được tìm thấy, được sống và được chia sẻ hết cả tâm hồn, cho nên tốt 
nhất là cần có những người hăng say để hiện thân chân lý ấy trên đời này một 
cách rõ ràng, sống động, có tính cách thuyết phục, và thật trung thực.     

 
Khóa Cursillo tìm kiếm những nhà lãnh đạo, là thành phần lãnh đạo tự nhiên, là những 
người thiện chí, có tài, và có khả năng sử dụng ảnh hưởng của mình để xây dựng Kitô 
Giáo trong các môi trường của họ. 
 
Trước khi bước sang Chúa nhật của Khóa Cursillo Cuối Tuần, đầu óc của các 
Cursillistas đã chứa đầy các ý tưởng và con tim của họ đầy sự háo hức; họ cảm nhận 
lời mời gọi đáp lại Chúa Kitô và với tay đến các môi trường xung quanh.  Rollo “Nghiên 
Cứu Môi Trường” mời gọi và khuyến khích họ biến đổi các môi trường, nhấn mạnh rằng 
họ không nên chê ghét và chạy trốn thế gian, nhưng được mời gọi mang ảnh hưởng 
Chúa Kitô đến cho thế giới đó. 
     
Bài “Nghiên Cứu Môi Trường” đề nghị một phương pháp thực tiển để lôi cuốn môi 
trường (tức con người) về với mình và mang họ đến với Chúa Kitô.  Có ba lĩnh vực mà 
chúng ta được yêu cầu xem xét để có thể trở thành các nhà truyền giáo hiệu nghiệm.  
Phương pháp này đòi hỏi lòng can đảm và nỗ lực trong tiến trình hoán cải.  
  

 Thứ nhứt: chính bản thân chúng ta – củng cố và thuyết phục chính bản thân 
rằng Chúa Kitô là giải đáp.    

 Thứ nhì: tha nhân – những người quen biết, cộng tác viên, bạn bè xã giao và 
quá trình quen biết họ, đặt để họ, khai sáng họ, và đồng hành với họ.   

 Thứ ba; môi trường - những người xung quanh chúng ta trong khuôn khổ 
không gian di động của chúng ta. 

Bước thứ nhứt – Chính Bản Thân Chúng Ta – sự hiệu quả trong việc dậy men môi 
trường tùy thuộc vào mối quan hệ của mỗi người đối với chính mình sâu đậm như thế 
nào. Trước hết là ý chí chúng ta, chúng ta phải muốn đặt ý chí của chúng ta ở mức độ 
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cao nhất để có thể chuyển đổi từ câu nói “Tôi có thể” thành “Tôi sẽ”.  Thứ hai là cầu 
nguyện; cầu nguyện phải là cốt lõi của tất cả mọi công việc tông đồ của chúng ta.  Sức 
mạnh của chúng ta xuất phát từ việc cầu nguyện.  Thứ ba là tâm trí của chúng ta, điều 
cần thiết là phải sử dụng trí thông minh Chúa ban cho chúng ta trong mọi nỗ lực truyền 
giáo của chúng ta, cũng giống như khi chúng ta làm mọi việc khác.  Và thứ tư là con 
tim chúng ta, con tim phải rộng mở cho tất cả mọi sự, mọi người để dành lấy tất cả về 
cho Chúa Kitô.  
    
Bước thứ hai – Tha Nhân - các mối quan hệ với những người cùng đồng hành  với 
chúng ta trong cuộc sống: gia đình, hàng xóm láng giềng và bạn bè.  Trong bước này, 
chúng ta chủ yếu sử dụng đảo ngược trình tự như được áp dụng trên đây cho bản 
thân.  Trước tiên, chúng ta phải thu phục lòng người, thứ hai mở tâm trí của họ, thứ ba 
ý chí của họ và cuối cùng, giới thiệu họ cầu nguyện.  Nếu chúng ta không đạt được và 
không thu phục được con tim trước tiên, thì sẽ không có gì nhiều xảy ra. Từ con tim, 
hãy mở tâm trí của họ.  Việc này không khó khăn như ta nghĩ bởi vì là Kitô hữu, chúng 
ta có hạt giống của ân sủng được gieo trồng trong chúng ta trong Bí Tích Rửa Tội của 
chúng ta.  Chúng ta phải thu phục ý chí của con người để mang theo bạn hữu với 
chúng ta. Và cuối cùng, Ơn Sủng từ Chúa Cha sẽ dẫn con người đến việc cầu nguyện.    
 
Bước thứ ba- Môi Trường - các mối quan hệ với những người xung quanh chúng ta với 
những tình huống của họ trong một thời gian và không gian nào đó. Bước này là một 
hệ quả tự nhiên khi bắt đầu quá trình quan hệ với chính chúng ta trước tiên và kế tiếp 
là với tha nhân.  Việc hoán cải đời sống chúng ta một cách có ý thức và tiến bộ là yếu 
tố mang lại hiệu quả trong môi trường.  Hậu quả của việc phản ứng của các Cursillistas 
đối với Chúa Kitô sẽ dẫn đến việc chìa tay ra một cách tự nhiên cứu vớt con người 
nhằm giới thiệu họ đến với Chúa Kitô qua tình bạn và chứng từ cá nhân trong việc sống 
những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. 
 
Phần còn lại của bài viết này được trích từ tập sách “Nghiên Cứu Đặc Sủng” do OMCC 
xuất bản: đấu bột, vị trí, môi trường là lĩnh vực hoạt động của mục đích Phong Trào 
Cursillo.  Để làm dậy men các môi trường, những chỗ thâm sâu của cuộc sống hàng 
ngày phải được tiếp cận, đó chính là cửa hàng, văn phòng, quán nhậu, sân chơi thể 
thao, bãi biển, trường học, đại học, xe taxi, xe lửa và tất cả các vị trí mà mỗi người 
chiếm ngụ trong cuộc sống hàng ngày của họ.  Những người nam cũng như nữ, là 
những kẻ sau khi tham dự một Khóa Cursillo đã được thức tỉnh cảm thấy đói khát về 
Thiên Chúa, nên tiếp tục ở lại các vị trí của họ.  Không nên di dời họ ra khỏi những thực 
tại mà họ đang sinh hoạt bấy lâu nay và đẩy họ vào làm việc trong một thực tại khác 
nhau. cho dù thực tại mới này có tốt đẹp đến thế nào đi chăng nữa.     
 
Những người nam và nữ ấy đã hiểu sự đơn giản của sứ điệp Cursillo, nên ở lại trong 
thực tại của họ, trong cùng môi trường, làm dậy men Kitô Giáo bằng tình bạn.  Với 
những người trong môi trường đó họ vui sống và giao tiếp, như trong gia đình, nơi làm  
việc và giải trí.  Những nơi các linh mục không đến được bởi vì công việc của các ngài 
bị giới hạn. 
 
Mục đích của Phong Trào Cursillo trong Kitô Giáo không chủ trương thiết lập các cấu 
trúc trong Hội Thánh (xem Cấu Trúc Các Tư Tưởng), nhưng để tạo nên một thế giới 
bạn hữu bằng cách xây dựng Kitô Giáo, trong các môi trường tự nhiên.  Chân Phước 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bày tỏ một cách cụ thể mục đích của Cursillo như sau: 
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Phong Trào của các bạn kêu gọi các bạn trở nên men trong bột của thế giới … hành 
động trong thế giới.'    
 
Mục đích gần của Cursillo là cung cấp kiến thức, niềm tin sống động và kinh nghiệm 
sống được chia sẻ về những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, phổ biến 
những điều này trong môi trường, là đấu bột của thế giới, nơi người ta sống cuộc sống 
bình thường. Chúng ta nên chìa tay ra cho mọi người, làm chứng cho tình bạn hầu họ 
có thể gặp gỡ Chúa Kitô mà không có ý định di chuyển họ ra khỏi vị trí của họ để đưa 
họ đến nơi khác. Đây là cách duy nhất mà những người sống xa Chúa có thể chấp 
nhận chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục tạo tình bạn giữa mọi người mà chúng ta gặp 
trong khuôn khổ không gian di động Chúa đã đặt để mỗi người chúng ta, hầu cho mọi 
người, đặc biệt những kẻ xa Chúa, có thể biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  
 
ĐẠI HỘI CURSILLO® TOÀN QUỐC KỲ THỨ 22 

  Xin vui lòng sắp xếp công việc để có thể tham dự Đại Hội Cursillo Thường Niên này, sẽ 
được tổ chức từ ngày thứ Năm, 19 tháng 7 cho đến Chúa nhật, 22 tháng 7-2012, tại 
Đại Học Xavier University, Cincinnatti, Ohio. 

  
 Lệ phí ghi danh tham dự là $385 mỹ kim, nếu bạn ghi danh trước ngày 31-5-2012. 

Chúng tôi khuyến khích các bạn ghi danh ngay hôm nay bằng cách gởi phiếu ghi danh 
đến Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc. Các bạn cũng có thể ghi danh trên internet tại 
Trang Nhà của PT Cursillo Toàn Quốc ở địa chỉ www.natl-cursillo.org/viet/ . Phòng ốc 
được phân chia theo thứ tự ghi danh, sớm thì chắc chắn có chỗ tốt. Lệ phí ghi danh 
bao gồm các chi phí sau đây: 3 đêm ngủ tại Đại Học, bữa ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn 
trong các ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, và bữa ăn sáng Chúa nhật trước khi ra về. Sẽ có 
xe buýt đón rước các bạn từ Phi Trường Cincinnati/Northern Kentucky 
International (CVG) trong ngày thứ Năm, 19-7-2012. Xe buýt sẽ đưa các bạn trở lại 
Phi Trường Chúa nhật, 22-7-2012. 
 
Nội Dung Đại Hội Cursillo Toàn Quốc:  Năm nay khoảng sáu trăm Cursillistas cùng 
nhau đến chia sẻ về các Cuộc Mạn Đàm kỳ thứ III đã được tổ chức  tại Cala Figuera: 
 Ý Nghĩa Cuộc Đời: Khám phá cuộc sống có ý nghĩa 
 Thái Độ: Quyền tự do của mỗi con người 
 Sáng Kiến: Phương thức duy nhứt, độc đáo, và riêng tư giải thích vai trò trọng 

yếu trước một thực tại  
 Truyền Đạt: Phương tiện đưa chúng ta đến gặp gỡ người nào 
 Tin Cậy: Sự an toàn thoát ra từ chính mình mà không cần “cảnh giác đề phòng” 
 Siêu Việt: Đức Tin kết hợp thực tại tối thượng 

 
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ Thứ 22 cũng có phần: 
 Giới thiệu Cẩm Nang Linh Hướng  – Cẩm Nang mới được cập nhật 
 Trình bày về Linh Thao  – Giúp đời sống tâm linh chúng ta sâu sắc hơn 
 Thăng Tiến Đời Sống Tâm Linh: Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, Bí Tích Hòa Giải, 

Kinh Sáng & Tối, Hội Ultreya, và Liên Hoan. Xin xem chương trình đã phổ biến. 
 
Thi Đua Có Thưởng: Phong Trào giáo phận được sắp hạng nhứt về số người ghi danh 
tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc trước ngày 31-5-2012 sẽ được một phiếu ghi danh 
miễn phí tham dự Đại Hội kỳ thứ 22 này. Hai PT giáo phận được sắp hạng nhì và ba sẽ 
nhận được một phiếu trị giá $100 mỹ kim để mua tài liệu PT Cursillo.  HÃY GHI DANH 
NGAY HÔM NAY!  
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QUÀ HIỆN KIM & CHIẾN DỊCH THƯỜNG NIÊN KỲ I XIN HỖ TRỢ 1 MỸ 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. Có thể ủng hộ tài chánh 
trên Trang Nhà của Phong Trào, www.natl-cursillo.org/viet/. 
 
Văn Phòng Cursillo Trung Ương chân thành cám ơn về những hỗ trợ đã nhận được từ: 
* Văn Phòng Tổng Giáo Phận Seattle 
* Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha, Giáo Phận Springfield  
* Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha, TGP Boston 
* Cộng Đồng Cursillo Phi Luật Tân, GP San Diego 
* Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Anh, TGP Baltimore 
* Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha, GP Worcester 
* Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha, GP Rockville 
* Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Anh, GP Camden 
* Ông Dennis Hupp, GP Arlington 
* Chị Mary Fleckenstein, ĐHV Miền III – CĐ Cursillo nói tiếng Anh 
* Anh Jaime E. Collins, TGP Detroit 
* Anh Richard Steiner, nhân danh anh chị Bill & Audrey Steiner, GP Boise 
* Anh Chị David & Mary Casselman, GP Fort Worth, TX 
* Anh Chị Neil & Dianne Mania, TGP Louisville 
* Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Việt, GP Grand Rapids, MI 
  Xin đa tạ! 
 
Nhằm giúp đỡ Phong Trào đáp ứng được nhu cầu khẩn thiết trong năm tài chánh này, 
Trung Tâm Cursillo® Toàn Quốc Hoa Kỳ đã gởi văn thư của Ban Tài Chánh khởi xướng 
cuộc vận động xin mỗi người “Hằng Năm Ủng Hộ 1+ Mỹ Kim Đợt 1”. Chiến dịch này 
tìm sự hỗ trợ của tất cả các Cursillistas trong mỗi giáo phận trong tâm tình cầu nguyện 
vui lòng hy sinh ủng hộ tối thiểu 1 mỹ kim nhằm yễm trợ công việc của Trung Tâm 
Cursillo® Toàn Quốc.  
 
Xin các anh chị lãnh đạo trong VPĐH/GP vui lòng phổ biến lời kêu gọi này đến với tất 
cả Cursillistas trong (tổng) giáo phận của mình. Trong tinh thần cộng đồng, xin các 
Cursillistas trao cho anh hoặc chị Chủ Tịch VPĐH/GP và quý anh chị trong VPĐH/GP 
tập trung mọi sự giúp đỡ quyên góp được và tổng kết trong một chi phiếu duy nhứt để 
gởi về National Cursillo® Center, P.O. Box 799, Jarrell, TX 76537 trước ngày 30-4-
2012. Các Cursillistas cũng có thể gởi trực tiếp mọi đóng góp của mình cho National 
Cursillo® Center, nếu thấy thuận tiện. 
   

* Xin trân trọng báo tin: ngay sau khi Chiến Dịch này được phát động, Trung 
Tâm Cursillo Toàn Quốc đã nhận được sự yễm trợ của Miền II, gồm có các giáo phận 
Allentown, Arlington, Baltimore, Camden, Harrisburg, Metuchen, Newark, Paterson, 
Philadelphia, Richmond, Scranton, Trenton, Washington D.C., và Wilmington.  Chân 
thành cám ơn các bạn Cursillistas Miền II  !!! 
 

* Trân trọng ghi ơn Ông Bà Richard F. Kohl, GP Joliet, đã yễm trợ tài chánh cho 
chiến dịch này. 
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* Mến gởi lời chào thân ái De Colores kèm theo tâm tình biết ơn đến PT Cursillo 
nói tiếng Anh thuộc TGP Mobile đã giúp đỡ tài chánh cho chiến dịch này.  
 
Xin các bạn theo dõi kết quả của Chiến Dịch này. Chúng tôi sẽ công bố tiếp tên của 
những giáo phận đóng góp cho thành quả của nỗ lực chung của chúng ta.  
 
TRUNG TÂM CURSILLO® TOÀN QUỐC  
Trung Tâm Cursillo® Toàn Quốc sẽ đóng cửa thứ Năm và thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 5 
& 6 tháng 4, 2012, và sẽ mở cửa trở lại ngày thứ Hai, 9-4-2012.  Trung Tâm cũng sẽ 
đóng cửa ngày Memorial Day, thứ Hai, 28 – 5 – 2012, và sẽ mở cửa trở lại thứ Ba, 
ngày 29-5-2012. Xin các bạn tránh liên lạc Trung Tâm vào các ngày Trung Tâm đóng 
cửa ghi trên.   
 
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 (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 22 và PT Cursillo® Toàn Quốc. 

 
Cầu chúc các Bạn và gia đình một Mùa Chay được Chúa chúc phúc và Mùa Phục Sinh 
Vui Vẻ.  

 
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 
Juan Ruiz - 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 Kỳ 22 
Xavier University – Cincinnati, OH 

19-22 tháng 7, 2012 
 
 
Thứ Năm, 19-7, 2012 
 
2:00pm – 10:00pm Các tham dự viên ghi danh tại Fenwick Place 
 
5:00pm – 7:00pm Ăn tối – Hoff Dining Commons 
 
7:30pm – 8:00pm Khai mạc Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Thường Niên Kỳ 22 

Mọi tham dự viên có mặt tại Cintas Center – Duff Banquet Room 
 
8:00pm – 8:45pm Bài thuyết trình chính 

Mọi tham dự viên có mặt tại Cintas Center – Duff Banquet Room 
 
8:45pm – 9:00pm Giải lao  
 
9:00pm – 10:00pm Chầu Thánh Thể  

Đặt Mình Thánh Chúa  
Nghi thức Hòa Giải  
Mọi tham dự viên có mặt tại Cintas Center – Duff Banquet Room 

 
Thứ Sáu, 20-7, 2012 
 
7:00am – 8:30am Ăn sáng  – Hoff Dining Commons 
 
8:30am – 9:00am Kinh sáng – Mọi tham dự viên tại Cintas Center – Duff Banquet 
Room 
 
9:00am – 10:00am Bài chia sẻ: Ý Nghĩa Cuộc Đời  

 Trình bày – 30 phút 
 Nhóm thảo luận – 30 phút 

 
10:00am – 10:15am Giải lao 
 
10:15am – 11:15pm Bài chia sẻ: Thái Độ  

 Trình bày – 30 phút 
 Nhóm thảo luận – 30 phút 

 
11:15am – 11:30am Giải lao,  Chuẩn bị Thánh Lễ  
 
11:30am – 12:30pm Thánh Lễ – Mọi tham dự viên tại Cintas Center – Duff Banquet 
Room 
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12:30pm – 2:00pm Ăn trưa ( 2 nhóm) – Hoff Dining Commons 
 
1:30pm – 2:30pm Họp Mặt các Linh Hướng  – Các linh mục, phó tế và tu sỹ có lời 
khấn  
 
3:00pm – 4:00pm Bài Chia Sẻ: Sáng Kiến 

 Trình bày – 30 phút 
 Nhóm thảo luận – 30 phút 

 
4:00pm – 4:15pm Giải lao 
 
4:15pm – 5:15pm Bài Chia Sẻ: Truyền Đạt  

 Trình bày – 30 phút 
 Nhóm thảo luận – 30 phút 

 
5:15pm – 5:30pm Giải lao 
 
5:30pm – 7:00pm Ăn tối  (2 nhóm) – Hoff Dining Commons  
 
7:30pm – 9:00pm Ultreya – Mọi tham dự viên tại Cintas Center – Duff Banquet Room 
 
9:00pm – 9:15pm Kinh tối – Mọi tham dự viên tại Cintas Center – Duff Banquet Room 
 
Saturday, July 21, 2012 
 
7:00am – 8:30am Ăn sáng – Hoff Dining Commons 
 
8:30am – 9:00am Kinh sáng  & Tôn Kính Mẹ Maria  

Mọi tham dự viên tại Cintas Center – Duff Banquet Room 
 
9:00am – 10:00am Bài chia sẻ: Tin Cậy  

 Trình bày – 30 phút 
 Nhóm thảo luận – 30 phút 

 
10:00am – 10:15am Giải lao 
 
10:15am – 11:15am Bài chia sẻ: Siêu Việt  

 Trình bày – 30 phút 
 Nhóm thảo luận – 30 phút 

 
11:30pm – 1:00pm Ăn trưa  (2 nhóm) – Hoff Dining Commons 
 
1:15pm – 2:15pm Họp các Miền 
 
2:15pm – 2:30pm Giải lao 
 
2:30pm – 3:30pm Bài chia sẻ: Cẩm Nang Linh Hướng 
 



April 2012 National Mailing  10 

3:30pm – 3:45pm Giải lao 
 
3:45pm – 4:45pm Bài chia sẻ: Linh Thao  
 
4:45pm – 5:00pm Giải lao – Chuẩn bị Thánh Lễ 
5:00pm – 6:00pm Thánh Lễ – Mọi tham dự viên tại Cintas Center – Duff Banquet 
Room 
 
6:15pm – 7:45pm Ăn tối ( 2 nhóm) – Hoff Dining Commons 
 
8:00pm – 10:00pm Liên Hoan  – Mọi tham dự viên tại Cintas Center – Duff Banquet 
Room 
 
Chúa nhật, 22-7, 2012 
 
6:00am – 8:00am Ăn sáng  – Hoff Dining Commons 
 
6:00am – 10:00am Trả chìa khóa và chia tay ra về – Fenwick Place 

 



  

Confirmation # ______ 
Office Use Only 

PHIẾU GHI DANH THAM DỰ 
Đại Hội Cursillo®  Toàn Quốc Kỳ 22  
Xavier University, Cincinnati, OH 

Thứ Năm, 19-7 đến Chúa nhật, 22-7-2012 
 

(Lệ Phí: $385 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:    MasterCard    hay    Visa   (Không nhận Discover hay American Express) 
 
Số thẻ tín dụng:        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 $385.00 mỹ kim cho mỗi người và phiếu này phải được nhận trước ngày 31-5-2012 

Lệ phí sau ngày 1 – 30 tháng 6, 2012 là $435.00 mỹ kim 
Sau 30-6-2012 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 31-5-2012. Không có trường 
hợp ngoại lệ! Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí đầy đủ cho dù có 
người hủy bỏ giờ chót.  


