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Habemus Papam!
Văn Phòng Điều Hành
Toàn Quốc chân thành
cám ơn các bạn đã cùng
nhau hiệp ý cầu nguyện
trong khi nhận được tin
tức từ Roma ngày 13-32013 ui mừng báo tin
“Habemus
Papam!”
Chúng ta có Giáo
Hoàng! Đó là ĐHY Jorge
Mario Bergoglio, TGM Buenos Aires,
Argentina (Á-Căn- Đình) đã được H ng Y
Đoàn bầu ch n. Ngài l y tư c hiệu iáo
Hoàng Phanxicô. PT Cursillo tạ ơn Chúa đã
ban cho chúng ta Đức Thánh Cha Phanxicô
kế ị Thánh Phêrô. Chúng ta hãy cầu xin cho
Đ H Phanxicô được tràn đầy sức mạnh của
Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Ngài trở nên
một tôi t
ui tươi của Phúc Âm à có tâm
h n nhân ái của một Chủ Chăn Nhân Lành,
đó là Chúa iêsu Kitô.
Tr
PT Cursillo T.Q.
PT Cursillo đã tuyển ch n anh Giuse Trần
Thái Hoàng phục ụ trong chức ụ Trưởng
an Điều Hành PT
Cursillo Toàn Quốc Hoa
Kỳ. Anh Hoàng đã tham
dự Khóa Cursillo Cuối
Tuần ào năm 2007 à
cuộc gặp g của anh
i Chúa Kitô mật thiết
đến độ cuộc sống tâm
linh của anh đã thay đổi
tận gốc r . Anh Hoàng
r t say mê tâm tưởng, bản ch t, mục đích à
đặc sủng của PT Cursillo. Anh đã phục ụ
trong PT Cursillo ngành Việt Nam tại GP San
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José, CA, trong vai trò TrưởngTrường Lãnh
Đạo từ năm 2009.
Anh Hoàng có 2 bằng Cao H c ề Quản Trị
Kinh Doanh và K Thuật Hệ Thống. Trong 16
năm qua, anh đã giữ nhiều chức ụ điều hành
tại nhiều công ty k thuật cao à Hội Thiện
Nguyện, chuyên ề hoàn thiện hệ thống à
qui trình tổ chức.
Anh đã cầu nguyện à nhận ra ơn g i phục ụ
PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ i lòng xác
tín. Chức ụ Trưởng an Điều Hành PT
Cursillo Toàn Quốc, đối i anh, là một ơn g i
đặc biệt chứ không phải là một công iệc đơn
thuần.
Anh Hoàng cư ngụ tại an Jos
i ợ à hai
con trai. Cả gia đình anh tận hiến cho iệc
hiện thực Chúa Kitô trong các tác ụ Phụng
Vụ Thánh Thể tại iáo ứ a Ngôi Cực
Thánh.
in các bạn cùng i Văn Phòng Điều Hành
PT Cursillo Toàn Quốc chúc mừng anh Hoàng
b t đầu trang s m i của cuộc đời phụng sự
Chúa Kitô à iáo Hội qua món quà Cursillo.
Chúng ta hãy bày t lời cầu chúc tốt đ p nhứt
của chúng ta dành cho anh Hoàng à gia đình
anh!
T
Phương pháp này được biết đến như PT
Cursillo hay Khóa H c H i Kitô- iáo giúp con
người hoán cải trong ba giai đoạn r rệt mà
chúng ta g i là Tiền Cursillo, Khóa Cursillo à
Hậu Cursillo. Trong giai đoạn Tiền Cursillo
chúng ta cố g ng nhận diện, kết bạn, r i giúp
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bạn là k đang đi tìm kiếm một cái gì mà h
nhận diện là hạnh phư c của h hoặc là
thành quả của h , hay là lý tưởng của h , à
điều mà chúng ta biết thật sự đó là con người
nào đó – tức là Chúa Kitô! Khi làm điều này
chúng ta mở rộng à gia tăng tốc độ tìm kiếm
của h à hư ng h tiến đến ba cuộc gặp g
thiết yếu.
Khóa H c H i Kitô- iáo được định ngh a như
một phong trào à nhờ có một phư
ph p
h
mà Phong Trào này tìm
kiếm từ bên trong iáo Hội tính cách nguyên
thủy à sáng tạo của m i người mà các thực
tại của đời sống Kitô-hữu có thể được sống
trong sự độc đáo của phương pháp này. Từ
ngữ “method” (tiếng Anh), tức phương pháp,
có ngu n gốc từ hai từ ngữ Hy-Lạp meta
( ượt qua) à odos (con đường), à theo
ngh a đen là ượt qua con đường. Trong ý
ngh a nguyên thủy của nó, từ ngữ này ám ch
con đường d n t i một nơi chốn. Vì thế,
phương pháp, nếu ta hiểu à sống phương
pháp này thì đó là con đường người ta theo
để ượt qua nơi đang ở hầu tiến đến nơi chốn
Thiên Chúa muốn h phải t i.
Phương pháp của PT Cursillo, là con đường
PT theo đuổi để đạt được mục đích, đó chính
là tình bạn giữa con người
i nhau. Phương
pháp này g m có iệc kết bạn, làm bạn, à là
bạn hữu của Chúa Kitô. PT Cursillo tìm một
phương pháp hữu hiệu để tiếp cận con người,
nh t là những người nam à nữ là những k
cho rằng h không tin Chúa iêsu Kitô hoặc
h không biết h có đức tin chăng. Đây là một
phương pháp hữu hiệu giúp ta đi ào nơi
chốn mà những người nam nữ này đang sống
à làm thế nào tại “nơi chốn của h ” Tin ừng
‘ h
h
hư
h có thể “l t” tai h .
Tiền Cursillo tương ứng
i bầu khí của môi
trường chúng ta hay của những k khác. Tiền
Cursillo g n liền
i tiến trình tuyển ch n à
chu n bị các khóa sinh i ý hư ng ngay lành
là công lao khó nh c s sản sinh nhiều hoa
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trái. Kết quả khả quan à sung mãn, trư c
tiên, tùy thuộc ào chương trình của Thiên
Chúa à quyền tự do của con người. Nhưng
công iệc người gieo giống cực kỳ quan tr ng.
Người gieo giống phải chu n bị đ t đai à
chăm lo hạt giống. Hạt giống s trổ sinh hoa
quả nếu hạt giống rơi ào đ t phì nhiêu.
Khi nói ề Tiền Cursillo, chúng ta thường ngh
đến những người có thể, nên, hoặc không
nên trải qua kinh nghiệm của một Khóa
Cursillo. Nhưng điều suy niệm đầu tiên trong
Tiền Cursillo hư ng đến những người mời g i
k khác sống kinh nghiệm của Khóa Cursillo
à nhóm lãnh đạo s phục ụ trong Khóa
Cursillo.
ương chứng nhân của những
người đi mời g i à công iệc của thành phần
lãnh đạo cũng giống như người gieo giống.
ương chứng nhân của các người bảo trợ à
iệc chu n bị của thành phần lãnh đạo đứng
ra tổ chức Khóa Cursillo thì quan tr ng ô
biên trong giai đoạn Tiền Cursillo.
Tông Đ Phi-li-phê, đã được Chúa iêsu mời
kết bạn à trở nên tông đ ( ioan 1 43) à ý
thức ề sự mong đợi của bạn mình là Na-thana-en ề Đ ng Thiên ai, đã h hởi tuyên bố,
“ h
ô ã ặp Đấ m s h L ậ Mô-sê
v
ô sứ ó ớ … ( ioan 1 45). Đáp lại
phản ứng của Na-tha-na-en, Phi-li-phê không
nản chí mà trái lại mời bạn mình “ ứ ế m
xem!” ( ioan 1 46). Lời mời g i kết bạn à
trở nên tông đ của Chúa iêsu đang tiến
triển. Chúa iêsu yêu mến h
ô điều kiện,
nhưng kêu g i h qua tình bạn để tiến triển
thêm! Việc Chúa iêsu hiệp thông
i Chúa
Cha có kết quả như khi Chúa “ h
ứ mô
rườ
ủ m h”, “khô
d
v ô
vứ ” của mình trong khi tuyển ch n, kêu g i,
à chu n bị các “ứ v ” của mình. au đó
Chúa Giêsu thêm sức cho h để h cũng làm
giống như thế.
Trong Khóa Cursillo, chúng ta hiểu điều ô
cùng cần thiết là chu n bị cho ứng iên tham
dự Khóa, là bạn mình, có một cái nhìn đúng
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đ n ề giai đ an Hậu Cursillo. Không có gì
khả quan hơn để chu n bị à hầp d n các
ứng iên cho bằng cá nhân mình làm chứng
nhân trung thực ề Ngày Thứ Tư của chúng
ta. ột trong những phương tiện hữu hiệu
nhứt được iáo Hội à PT Cursillo s dụng
để chia s Tin ừng là “Thiên Chúa yêu
thương chúng ta” nhờ iệc Tiếp úc Cá Nhân
à làm Chứng Nhân Chân Thực.
Đ H Phaolô VI, trong Tông Hu n “Truyền
iáo Trong Thế i i Ngày Nay” nói ề iệc
Tiếp úc Cá Nhân không thể thiếu được,
# 46. Phương pháp tiếp xúc từng người một
để truyền đạt Tin ừng n còn có giá trị à
quan tr ng. Ngài cũng nói ề iệc làm Chứng
Nhân Trung Thực trong Đời ống, # 76 – Thế
gi i khao khát sự Trung Thực.
i giáo dân ý
thức được ai trò truyền giáo của mình trong
n lực phục ụ iáo Hội, hoặc ở giữa xã hội
à thế gi i, đều được nh c nhở rằng lòng
hăng say truyền giáo xu t phát từ cuộc sống
thánh thiện chân thực.
PT Cursillo là một hình thức rõ rệt và cụ thể
của sứ mệnh tiên tri của Giáo Hội, song song
v i Kerygma, tức là hân hoan loan truyền Tin
Mừng. Trong m i giai đoạn của nó, và trong
PT Cursillo nói chung, “kerygma” là chìa khóa
cho m i sự thông điệp, phương pháp, phong
cách, làm chứng nhân, và cam kết. Một lời
thông báo phải được công bố bởi các chứng
nhân – việc công bố được thực hiện v i niềm
xác tín phải được biểu lộ trong đời sống thực
sự của mình. Việc công bố được thực hiện
bằng “chứng từ củ
ời sống”, đó là “sự tỏa
sáng củ ứ
, ức cậ v ức mến” (Ánh
Sáng Muôn Dân, 31). M i lời hân hoan loan
truyền đều có khuynh hư ng trực tiếp và mau
m n kích động lòng ư c muốn có một sự thay
đổi tràn ngập m i sự, như các nguyện t c,
thái độ, toàn bộ cuộc sống của con người.
Nhằm cải thiện sự hữu hiệu của giai đ an
Tiền Cursillo, mà từ đó s cải thiện giai đ an
Hậu Cursillo nữa, những người bảo trợ phải
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hiểu rõ vai trò r t quan tr ng của h . Trường
Lãnh Đạo à Văn Phòng Điều Hành phải chịu
khó tiếp xúc cá nhân v i các người bảo trợ
qua những buổi hội thảo trong giáo phận. Một
khóa hội thảo dành cho người bảo trợ để các
PT giáo phận s dụng. Xin liên lạc v i Điều
Hợp Viên Miền liên hệ.
Điều quan tr ng người bảo trợ cũng ừa là
bạn hữu, phải:bảo đảm ứng iên được tuyển
ch n và chu n bị qua “tình bạn” nhờ tiếp xúc
cá nhân. Nếu tình bạn chân thật được hình
thành trong gđ Tiền Cursillo, thì s loan t a
ào gđ Hậu Cursillo nữa à do đó người bảo
trợ s muốn s h ước v i bạn mình trong
Ngày Thứ Tư. Người bảo trợ phải xem ứng
viên như một con người, là hình ảnh giống
Thiên Chúa, chứ không phải là một con số
cho Khóa Cuối Tuần. Tiến trình “kết b n, làm
b v ư
m h ến với Chúa Kitô” cũng
quan tr ng khi tìm hiểu cả con người l n hoàn
cảnh của người đó. Câu nói này thường bị
hiểu lầm là kết bạn, làm bạn à đưa bạn đi dự
Khóa Cursillo. Là Cursillistas, chúng ta hiểu
rằng chúng ta không phải đi đâu xa xôi để
truyền giáo; ta có thể truyền giáo tại nơi đang
ở -- trong môi trường Chúa đã đặt để ta; trong
khô
d
ng vuông vức của ta (môi
trường).
T t cả ba giai đoạn của PT Cursillo đã triển
khai nhằm phát huy à làm cho tình bạn d
dàng triển nở nhờ ba cuộc gặp g .
ột giai
đoạn Tiền Cursillo thành công hàm ý một Hậu
Cursillo lành mạnh. Việc đ ng hành trong tình
bạn không ch m dứt
i Khóa a Ngày. Nếu
ch m dứt như ậy thì chứng t tình bạn nông
cạn.
dụng tình bạn nhằm gia tăng “con số
ứng iên” do mình bảo trợ ch c ch n làm
h ng à giảm giá trị tình bạn. Tình bạn là một
cuộc hành trình phải tiến triển một cách tự
nhiên. Không có thời khóa biểu cho tình bạn –
có thể m t nhiều năm đề “sinh hoa kết quả”.
Điều quan tr ng là phải nh rằng Palanca cực
kỳ thiết yếu cho Tiền Cursillo ( à Hậu Cursillo)
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nữa cũng như cho Khóa Cursillo a Ngày.
Chúng ta được mời g i ăn chay, hy sinh, à
cầu nguyện cho ứng iên à cho thiện chí của
chúng ta cùng sánh ai i người đó bằng
tình bạn Kitô hữu chân thật.
Giai đoạn Tiền Cursillo không nên được xem
đó là iệc loan truyền Tin ừng như một lý
thuyết. ục đích của Tiền Cursillo không phải
ch để “đưa” người nào đó đi tham dự Khóa
Cursillo, nhưng để đưa người ta đến Khóa
Cursillo hầu người y có thể “hiểu biết” Chúa
Giêsu Kitô.
Là con người có ngh a là ư c ao trở nên
chính mình à trở nên chính mình là biết rằng
đời sống có tính cách cứu cánh, có một ý
ngh a, có một lý do để trở thành à ch mình
Chúa Kitô, là Đường, là ự Thật à là ự
ống, m i là giải đáp tr n
n cho chân lý
này. Nhân loại tiến triển b t kỳ nơi nào,
nhưng nếu không tiến triển theo hư ng đi như
Chúa Kitô, là ĐƯỜN , là ánh sáng của
CHÂN LÝ à là động lực CUỘC ĐỜI của
Chúa, thì nhân loại s không phát triển tự
nhiên. Để tiến bộ, điều cần thiết là người ta
biết h i “ s ”, có lý do, có thể tin được, có
thể được, có thật, phàm tục, có tình huynh đệ,
h p d n, lôi cuốn, có khả năng soi sáng … có
thể lý giải sự hiện hữu, sự sống … không phải
cho một cái gì nhưng mà cho N ƯỜI NÀO
ĐÓ, bởi ì b t kỳ iệc gì chúng ta làm, Chúa
trư c hết đã yêu thương chúng ta r i.
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Đại Hội s được tổ chức tại Đại H c Ho stra
Uni ersity tại Hempstead, NY, từ ngày 25 đến
28 tháng 7, 2013. Lệ phí tham dự Đại Hội n
giữ nguyên như năm ngoái là $385.00 m kim
m i người nếu ghi danh trư c ngày 31 -, 5 2013. T t cả các Cursillistas đều được mời
g i tham dự à mang theo bạn hữu. Đây s là
cơ hội để kết bạn m i, hâm nóng tình bạn cũ,
à tiếp tục tăng thêm kiến thức à sự hiểu biết
của chúng ta ề Đặc ủng Cursillo. Ngoài ra,
d nhiên m i cuộc tập h p của PT Cursillo đều
tạo thêm cơ hội cho tiến trình hoán cải liên tục
à nuôi dư ng ba cuộc gặp g thiết yếu i
chính mình, i Chúa Kitô, à i tha nhân.
Đại Hội năm nay s có một ngày hội thảo
dành cho các ị Linh Hư ng PT Cursillo, à
các đề tài hội luận dựa trên Khóa Hội Thảo
Cursillo de Cursillos (CDC). in hãy cùng
nhau đi tham dự đông đảo !
Chúng tôi cầu chúc các bạn à gia đình một
ùa Phục inh tràn đầy n Cứu Chuộc !
Ceferino Aguillón, ĐHV/TQ/CĐ nói tiếng Anh
Juan Ruíz, ĐHV/TQ/CĐ nói tiếng TâyBanNha
Moon Kim, ĐHV/TQ/CĐ Đại Hàn
Joachim Thông T. Lê, ĐHV/TQ/CĐ Việt Nam

Kết luận, điều quan tr ng hơn hết là phải hiểu
r là tình bạn của chúng ta
i Chúa iêsu
phải được thể hiện trong tình bạn của chúng
ta i k khác. Chính tình bạn này m i có sức
mạnh sáng tạo cần thiết để cải đổi thế gi i
trong khi những Kitô hữu, nam cũng như nữ,
hành x giống như men muối trong các môi
trường của mình. Điều này ch c ch n có thể
thực hiện được nếu chúng ta quyết định khởi
đầu i chính mình trư c đã.
De Colores!

*

4, 2013

4

