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Bài viết dưới đây tóm lược bài nói chuyện của anh Michael Ciccocioppo, thuyết trình về Phương Pháp 

Cursillo trong buổi hội thảo tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc diễn ra tại Đại Học Hofstra University ở  

Hempstead, New York, ngày 26-7-2013. Muốn có toàn bộ bài nói chuyện in trên giấy, hay được thâu 

thanh dưới dạng MP3, hoặc thâu hình (video) thì xin vui lòng vào thăm Trung Tâm Học Liệu Cursillo 

tại địa chỉ sau đây: http://www.natl-cursillo.org/viet/resources/ 
 
PHƯƠNG PHÁP PT CURSILLO 
Phương Pháp Cursillo với tình bạn thì đơn giản và súc tích như chính PT Cursillo vậy. Phương Pháp là 

một phần của Đặc Sủng Nền Tảng hình thành  PT Cursillo mà Chúa Thánh Linh đã trao ban cho ông 

Eduardo Bonnín, là người sáng lập PT đã cảm thấy hứng khởi nhờ lời thúc giục của Đức Thánh Cha 

(ĐTC) Piô XII ngày 6 tháng 2 năm 1940, thách thức các vị lãnh đạo trong Giáo Hội hãy gắng sức bằng 

mọi cách để mang tha nhân trở về với các giá trị Kitô Giáo (Cẩm Nang Lãnh Đạo).  

 

Phương Pháp Cursillo có ba giai đoạn hay yếu tố căn bản, được xác định là Tiền Cursillo, Khóa 

Cursillo Cuối Tuần và Hậu Cursillo. Cả ba giai đoạn này kết hợp mật thiết với nhau, giống như chuyển 

động trong một vòng tròn. 

 

Tiền Cursillo 

Tiền Cursillo là giai đoạn đầu tiên trong Phương Pháp Cursillo. Sứ mệnh tông đồ của Tiền Cursillo là 

sống làm chứng nhân cho kẻ khác nhìn thấy những gì mình đã khám phá, đó là “Tin Mừng của Tình 

Yêu của Thiên Chúa”. Tiền Cursillo bàn về Con Người, Chúa Kitô và Tình Bạn. 

 

Là Cursillistas, chúng ta thường xuyên ấp ủ sự liên hệ mật thiết với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô 

trong khi tham dự Thánh Lễ, viếng Thánh Thể và trong những người lân cận. Sứ mệnh tông đồ của 

chúng ta là mang Chúa Kitô đến với tha nhân trong chính các môi trường của chúng ta nhờ Palanca 

(cầu nguyện và hy sinh hãm mình), tình bạn và những chứng từ cá nhân. Trong Tiền Cursillo, chúng ta 

gặp gỡ nhiều người ngay trong khung một mét vuông di động của chúng ta, và nó lúc nào cũng theo sát 

bất kỳ nơi nào chúng ta đi, đó chính là môi trường của chúng ta. Nói đơn giản, môi trường này cũng là 

con người và những hoàn cảnh của họ.  Ông Eduardo Bonnín cứ nhắc nhở chúng ta điều này, đó là 

Phúc-âm-hoá con người, rồi con người thay đổi môi trường của mình. Con người phải thay đổi chính 

mình trước hết và môi trường của họ sẽ tự nhiên thay đổi. Xin nhớ điều này, PT Cursillo không có mục 

đích đưa tất cả bạn bè chúng ta đi tham dự Khóa Cursillo Cuối Tuần. Cursillo chỉ là một đường lối 

giúp mang kẻ khác đến gặp Chúa Kitô.  

 

Trong khi nghiên cứu môi trường, chúng ta tìm thấy một số bạn bè thuộc thành phần lãnh đạo tự nhiên 

và chúng ta nên giúp họ hiểu biết Cursillo là gì trước khi khuyến khích họ trở thành những ứng viên có 

triển vọng cho Khóa Cursillo. Họ phải được chuẩn bị chu đáo để họ tự do quyết định tham dự để trở 

thành những cột sống Kitô giáo hay Kitô hữu nòng cốt trong chính các môi trường của họ. Do đó, điều 

quan trọng là phải tham khảo tài liệu Cursillo đang được sử dụng, như sách Cẩm Nang Lãnh Đạo, Cấu 

Trúc các Tư Tưởng, Những Tư Tưởng Nền Tảng của PT Cursillo, v.v… để ứng dụng các tiêu chuẩn để 
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biết những người nào nên tham dự, những ai có thể tham dự và những kẻ nào không nên, và để hiểu 

biết các trách nhiệm của người bảo trợ.   

 

Khóa Cursillo Cuối Tuần 

Khóa Cursillo Cuối Tuần là giai đoạn thứ hai của Phương Pháp Cursillo và mục đích của nó là tạo một 

cơ hội cho mỗi ứng viên gặp gỡ Chính Mình, Chúa Kitô và Tha Nhân để trải qua kinh nghiệm về một 

cuộc hoán cải chân thực và liên tục nhờ lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình của các trợ tá và các cộng 

đồng Ngày Thứ Tư tại nhiều nơi, thậm chí khắp thế giới nữa. Giai đoạn này cũng liên hệ đến Con 

Người, Chúa Kitô và Tình Bạn khởi động bằng việc tiếp xúc cá nhân. 

 

Trong suốt Khóa Cuối Tuần, các tham dự viên được cung cấp những phương tiện và phương pháp, như  

Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo phải được thực hành và cải tiến liên tục ngay trong các Nhóm Thân 

Hữu và Ultreya, nơi đây họ học tập và nâng đở nhau trở nên những cột sống Kitô giáo trong các môi 

trường của họ. Sự kiện họ kiên trì trong mối liên hệ thắm thiết với Thiên Chúa chắc chắn giúp họ kiên 

trì hoán cải liên tục  và thường xuyên khao khát Chúa sau Khóa Cursillo Cuối Tuần và trong Ngày Thứ 

Tư của họ, thuộc giai đoạn Hậu Cursillo. 

 

Việc hoàn thành các mục tiêu này của Khóa Cursillo Cuối Tuần, và cũng là Sứ Mệnh của Giáo Hội, 

đòi hỏi phải có một đội ngủ lãnh đạo nhiệt thành, hiểu biết và thông thạo, họ là những kẻ trung kiên 

tham dự các Hội Nhóm Nhỏ, Ultreya và Trường Lãnh Đạo. Họ là những chứng nhân trực tiếp của 

Chúa Kitô đối với các ứng viên. Trong số đó có vài giáo sỹ và giáo dân, thay phiên nhau truyền đạt sứ 

điệp của Phong Trào Cursillo trong các bài chia sẻ gọi là “rollos giáo dân” và “rollos giáo sỹ” và các 

bài nguyện ngắm, trình bày việc họ sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực và hân 

hoan loan truyền cho các ứng viên sứ điệp này là “Thiên Chúa yêu thương bạn và tôi vô điều kiện”. 

Đây là việc loan truyền hữu hiệu nhứt về việc mình là Kitô hữu đích thực và là một chứng nhân chân 

thực cho thấy việc sống trong Ân Sủng của Chúa có thể thực hiện được. 

 

Ông Eduardo Bonnín vốn nhắc nhở chúng ta điều quan trọng này, “là Kitô hữu chân thực hơn là làm 

công việc của người Kitô hữu”. Tôi Tớ Chúa Phanxicô-Xaviê Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, cũng là 

một Cursillista, đã chia sẻ cùng một ý tưởng khi ngài nói “đi tìm Chúa hơn là đi tìm việc của Chúa” 

trong 13 năm bị cầm tù  sau khi Nam Việt Nam bị bỏ rơi lọt vào chế độ Cộng Sản ngày 30-4-1975 

(Đường Hy Vọng). Điều quan trọng là thành phần lãnh đạo Cursillo cần phải tham khảo Cẩm Nang 

Khóa Cursillo và Cẩm Nang Linh Hướng và Cẩm Nang Lãnh Đạo để chấp hành những điều hướng dẫn 

chi tiết cùng các chỉ thị trong việc điều hành một Khóa Cursillo Cuối Tuần.  

 

Hậu Cursillo 

Hậu Cursillo là giai đoạn thứ ba của Phương Pháp Cursillo, cũng được gọi là Ngày Thứ Tư. Sứ mệnh 

tông đồ của giai đoạn này là mọi người được mời gọi trở nên một phúc âm sống động trong cuộc sống 

hằng ngày của mình bằng cách sống những điều có thực trong Phúc Âm đã được khám phá trong Khóa 

Cursillo Cuối Tuần nhờ sống tinh thần Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. Nền tảng của giai đoạn Hậu 

Cursillo cũng là Con Người, Chúa Kitô và Tình Bạn. Tương tự như Tiền Cursillo và Khóa Cursillo 

Cuối Tuần, giai đoạn Hậu Cursillo cũng đòi hỏi việc tiếp xúc cá nhân nhằm thiết lập và/hoặc củng cố 

tình bạn hầu tiếp tục ba cuộc gặp gỡ với Chính Mình, với Chúa Kitô và với Tha Nhân để biểu lộ cuộc 

sống chứng nhân chân thực của mình và Palanca đích thực, đó là những lời cầu nguyện được hỗ trợ bởi 

nhiều hy sinh hãm mình.   

 

Như đã nói đến trong giai đoạn thứ hai của Phương Pháp Cursillo là Khóa Cursillo Cuối Tuần, các 
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Cursillistas trong giai đoạn Hậu Cursillo được mời gọi tiếp tục khám phá và gia tăng tình bạn của mình 

trong tất cả ba cuộc gặp gỡ đã cảm nghiệm được trong Khóa Cuối Tuần. Các Cursillistas hiện đang ở 

trong tiến trình hoán cải liên tục và đang “trở nên Kitô hữu đích thực” và “sống tinh thần Phúc Âm” tại 

nơi chốn Chúa đã đặt để họ, đó là các môi trường hằng ngày của họ. 

 

Những Cursillistas sống không có Hội Nhóm hằng tuần và ít khi tham gia trong các Nhóm Thả Nổi 

(Nhóm Lưu Động) tại các buổi Hội Ultreyas thì khó mà sống kiên trì trong tiến trình hoán cải liên tục 

của mình và tiếp tục ba cuộc gặp gỡ với chính mình, với Chúa Kitô và với tha nhân.  Trong thế giới 

ngày nay, chúng ta cần được An Toàn Trọn Vẹn thì phải có Hội Nhóm và Ultreya! 

 

Khi nào không có các Nhóm Thân Hữu trong một Cộng Đồng Cursillo, mọi cuộc tập họp đơn thuần 

dưới danh nghĩa Cursillo thì đó KHÔNG PHẢI là Ultreya, bởi vì Ultreya là sự tập họp của các Nhóm 

Thân Hữu, tạo nên một kinh nghiệm sống tinh thần cộng đồng, đó là một thực tại của đời sống của 

nhiều người và nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đây cũng là nơi mà người ta gặp gỡ và làm bạn để hình 

thành các Nhóm Thân Hữu. Các Cursillistas nên tham khảo Cẩm Nang Lãnh Đạo để hiểu biết những 

yếu tố thiết yếu của Hội Nhóm Nhỏ và Hội Ultreya chân thực của PT Cursillo. Điều quan trọng là 

thành phần lãnh đạo phụ trách điều hành Ultreya phải tránh mọi lệch hướng hầu ta có thể gặt hái được 

những kết quả mong đợi như chính ông Eduardo Bonnín, vị sáng lập PT, đã trải qua kinh nghiệm ấy. 

 

Kết Luận  

Các Cursillistas đã được mời gọi gia nhập thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo một cách tự nguyện,  

thì nên hy sinh thêm chút nữa bằng cách sống Phương Pháp Cursillo trong cuộc sống hằng ngày. Họ 

phải trân quý và hết lòng tôn trọng Phương Pháp Cursillo hầu có thể áp dụng Phương Pháp đó để đạt 

tới Tâm Thức và Mục Đích của PT Cursillo.  

  

Tâm Tình của Cha Alex Waraksa, Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc 
Khi các bạn suy nghĩ về cảm nghiệm Cursillo của mình, điều gì bạn nghĩ đến trước tiên? Con người, tư 

tưởng, việc tổ chức các sinh hoạt và thời gian chăng? Nếu chúng ta nghĩ đến con người, chúng ta cũng 

có thể nghĩ đến tình bạn mà chúng ta đã hình thành.  

 

Trên đường đi Emmaus, có phải cảm tưởng của hai môn đệ chú ý nhiều hơn lời giảng dạy của Chúa 

Giêsu hoặc chỉ muốn hiện diện với Người và tìm hiểu Người là ai vậy, tuy nhiên họ vẫn còn khao khát 

muốn biết Người rõ ràng hơn. Và đã xảy ra là “khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời 

chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 

Họ mới bảo nhau: ‘Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng 

chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Luca 24:30-32) 

 

Trong Khóa Cursillo Cuối Tuần, nhiều người trong chúng ta rất cảm kích về những người chúng ta đã 

gặp. Chứng từ, sự tận tụy của họ là người Công Giáo, làm thế nào đức tin đã giúp họ vượt thắng những 

thách thức, bằng cách nào đức tin đã hướng dẫn họ dám liều mạng.  Thậm chí trong một vài lần thất 

bại, làm sao họ đã học được bài học về chính con người họ và đã sử dụng các kinh nghiệm ấy để giúp 

họ trong tương lai. 

 

Phần chúng ta, chúng ta đã có một cảm nghiệm mới hay một cảm nghiệm khác về Chúa Giêsu không?  

Chúng ta đã giành được sự tin cậy về khả năng chúng ta thiết lập mối liên hệ khá hơn với Chúa Giêsu 

không? Có phải mối liên hệ này chỉ là một cảm nghiệm về tình yêu của Chúa dành cho tôi hoặc cũng 

bao gồm sự tin cậy của Chúa đối với tôi như một nhà truyền giáo chăng? Cảm nghiệm ấy có bao gồm 
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những thách thức của Chúa đối với tôi để tôi tăng trưởng trong đời sống tâm linh của tôi không? 

Trong Hội Nhóm và Ultreya chúng ta nghe nói về những thành công và thất bại của những người khác 

trong nỗ lực tiến bộ trong đời sống tâm linh của họ. 

 

Thánh Phaolô to gan liều mạng từ một kẻ bách hại các Kitô hữu thời ấy đã trở thành một người cố 

công dùng những lời giảng dạy và gương lành trong cuộc sống nhằm tạo thêm nhiều Kitô hữu bằng 

cách kêu mời những kẻ không tin chấp nhận Chúa Kitô. “Họ chỉ nghe nói rằng, ‘người trước đây bắt 

bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt’, và vì tôi họ tôn vinh 

Thiên Chúa.” (Galát 1:23-24). 

 

Trong Mùa Chay mới đây, chúng ta đã được nhắc nhớ đến giá trị của việc cầu nguyện, ăn chay và bố 

thí hay lòng bác ái. Những việc làm này trong cách thức chân thật nhứt nhằm cải tiến mối liên hệ của 

chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân. 

 

Đời sống tâm linh luôn luôn giúp chúng ta hướng về Thiên Chúa. Ta có thể liên hệ trực tiếp với Thiên 

Chúa nhờ cầu nguyện và lòng sùng đạo. Hay là đời sống tâm linh có thể hướng dẫn chúng ta tìm kiếm 

Thiên Chúa và những giá trị thánh thiên trong những người khác hoặc trong các hoàn cảnh. Chúng ta 

có thể xem thấy điều này khi chúng ta nhiều lần thử làm việc tông đồ. Chúng ta có thể gọi điều này là 

nghiên cứu môi trường; nhìn thấy nơi nào Chúa hiện diện hoặc không. Hy vọng rằng việc sống Phương 

Pháp Cursillo giúp chúng ta trở nên ý thức hơn về vấn đề tâm linh; ý thức về ba cuộc gặp gỡ đang diễn 

tiến: gặp gỡ chính chúng ta, gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân. 

 

Thách đố này hướng dẫn chúng ta khám xét những ý định của các ước muốn thiêng liêng của chúng ta: 

Nhớ tìm kiếm Chúa chứ không tìm những phép lạ; nhớ tìm kiếm ý nghĩa, chứ không tìm những dấu 

chỉ; nhớ tìm kiếm một mối liên hệ lâu dài, chứ không chỉ là một kinh nghiệm sẽ trở thành một lưu 

niệm.  

 

Chúng ta cần xét mình về đời sống tâm linh của chúng ta một cách đều đặn để tiến bộ. Đời sống ấy 

đang được Chúa hướng dẫn hay do chính tôi hướng dẫn? Nó đang hướng dẫn tôi đến hành động yêu 

thương, hay là cám dỗ tôi cầu nguyện nhiều hơn chỉ để có cảm giác thoải mái? Tôi có đang trở nên 

giống Chúa Kitô hơn không, trong mọi lãnh vực và mọi quan hệ trong đời tôi,  hay chỉ tại nơi nào tôi 

cảm thấy thoải mái mà thôi? Lòng sùng đạo chân thật hướng dẫn chúng ta làm theo ý Chúa trong 

phương diện Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. 

 

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.  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 chắc chắn Đại Hội sẽ hết chỗ sớm! Hy vọng gặp bạn tại Đại 

Hội, và nhớ rủ bạn bè cùng đi!  

 

Phiếu Ghi Tên và Những Thắc Mắc Thông Thường hiện được phổ biến trên internet tại các địa chỉ sau:  

http://www.natl-cursillo.org/ (tiếng Anh) 

http://www.natl-cursillo.org/espanol/ (tiếng Tây Ban Nha) 

http://www.natl-cursillo.org/viet/ (tiếng Việt) 

 

http://www.natl-cursillo.org/
http://www.natl-cursillo.org/espanol/
http://www.natl-cursillo.org/viet/
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Đại Hội Cursillo sẽ có những buổi hội thảo sau đây. Chương Trình Đại Hội Cursillo sẽ được phổ biến 

trên Trang Nhà của PT Cursillo Toàn Quốc ngay sau khi BGĐ Đại Học Chapman xác nhận giờ giấc 

được đề nghị trong Chương Trình.  

 

Thứ Năm, 31-7-2014 

Cursillo và Tân Phúc-Âm-hóa - ĐGM Carlos Sevilla, S.J. (hưu trí) 

 

Thứ Sáu, 1-8-2014 

Lịch Sử PT Cursillo - Miguel Sureda đến từ Palma de Mallorca, Tây Ban Nha 

Truyền Giáo qua Tình Bạn - Jackie DeMesme-Gray, ĐHV Miền 2, Anh ngữ 

Niềm Vui của Phúc Âm - Cha Alex Waraksa, Linh Hướng Toàn Quốc 

Hội Thảo dành cho các Nhóm Phục Vụ Miền và các Nhân Viên TT Cursillo TQ - Steve Krause, cựu 

ĐHV Miền 8 

 

Thứ Bảy, 2-8-2014 

Ơn Gọi và Trách Nhiệm của Người Lãnh Đạo Phục Vụ - Omar Baez, ĐHV Miền 7, Tây Ban Nha 

Hội Thảo Linh Hướng - Cha Alex Waraksa, Linh Hướng TQ & Phó Tế Gary Terrana, Phụ Tá Linh 

Hướng TQ 

NênThánh nhờ Cursillo - Phó Tế Ben Augustin, Miền 11, LH Nhóm Phi Luật Tân 

Tinh Thần Người Quản Gia trong PT Cursillo - Trần Thái Hoàng, QTV Phục Vụ PT Cursillo TQ 

 

Chiến Dịch Vận Động Ủng Hộ $3/ 1 Năm 
Tính đến ngày 14-3-2014, Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đã nhận được tổng số tiền ủng hộ là 

$33,031. Con số này tăng 10% kể từ tháng Giêng 2014. Chúng ta đã đạt được 11% của mục tiêu 

$300,000 cho năm tài chánh này. 

 

Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đã phát hành 44 ngân phiếu tưởng thưởng trị giá $5,750 gởi cho các 

Phong Trào Cursillo Giáo Phận đã ủng hộ $200 mỹ kim hoặc nhiều hơn. Xin chúc mừng Cộng Đồng 

Cursillo VN tại GP Orange thuộc Miền 11 đã nhận ngân phiếu tưởng thưởng cao nhất, trị giá $900 mỹ 

kim để dùng trang trải lệ phí ghi danh tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc! Họ đã ủng hộ $3,647 mỹ 

kim. Ngày đóng sổ cho việc phát hành ngân phiếu tưởng thưởng kế tiếp là 15-4-2014. 

 

Xin vui lòng tiếp tục vận động bằng mọi phương tiện liên lạc như Nhóm Thân Hữu, Hội Ultreya, 

Trường Lãnh Đạo, Đại Hội Miền, các cuộc hội thảo, tiếp xúc cá nhân, nhóm điện thư e-mail, v.v… 

Xin vào thăm trang nhà http://www.natl-cursillo.org/viet/ để xem tin tức cập nhật về Chiến Dịch gây 

quỹ này.  Chân thành cám ơn mọi người đã liên tục rộng lượng hỗ trợ. 

 

Trung Tâm Học Liệu Cursillo (Cursillo Resources Center) 
Cursillistas, xin vui lòng tìm giờ vào thăm Trung Tâm Học Liệu tại địa chỉ này:  http://www.natl-

cursillo.org/viet/resources/. Trung Tâm Học Liệu cung ứng các tài liệu bằng video, MP3, và các tài 

liệu dưới dạng  PDF về nhiều đề tài khác nhau của PT Cursillo.  Các bài Rollos được trình bày tại Đại 

Hội Cursillo Toàn Quốc được tổ chức tại Xavier University ở Cincinnati, OH, 2012 và tại  Hofstra 

University ở Hempstead, NY, 2013 cũng được phổ biến qua Trung Tâm Học Liệu này.  Thông tin 

được phổ biến tại Trung Tâm Học Liệu nhằm giúp các cá nhân tham khảo và học hỏi và bổ túc cho 

những gì đang được học tập tại Trường Lãnh Đạo. Xin tự động chép địa chỉ của Trung Tâm và gởi cho 

tất cả bạn bè trong PT Cursillo của mình. Xin vui lòng tiếp tay với chúng tôi quảng bá Trang Nhà của 

http://www.natl-cursillo.org/viet/
http://www.natl-cursillo.org/viet/resources/
http://www.natl-cursillo.org/viet/resources/
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Trung Tâm Học Liệu.  

 

Tài Liệu Cursillo  
Ấn bản tiếng Tây Ban Nha của quyển sách Học Hỏi Đặc Sủng (Estudio del Carisma)  # 241, hiện đang 

được bán với giá $7 MK 1 quyển.  Xin vui lòng vào trang nhà của PT Cursillo https://www.natl-

cursillo.org/espanol/orderl.html/ để xem.  Cả hai ấn bản tiếng Anh và TBN được bày bán tại khu vực 

trưng bày tài liệu Cursillo ở Đại Hội Cursillo Toàn Quốc. Xin vui lòng chia sẻ thông tin này ở trường 

Lãnh Đạo và với mọi Cursillistas trong GP của bạn.   

  

De Colores! 

  

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

Ceferino Aguillon, Jr. – Điều Hợp Viên TQ/CĐ nói tiếng Anh  

Juan Ruiz – Điều Hợp Viên TQ/CĐ nói tiếng Tây Ban Nha 

Joachim Lê Tinh Thông – Điều Hợp Viên TQ/CĐ nói tiếng Việt  

 

  

 

https://www.natl-cursillo.org/espanol/orderl.html/
https://www.natl-cursillo.org/espanol/orderl.html/


 
 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. 


