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TẠO CƠ HỘI CHO CHÚA KITÔ HIỆN DIỆN THỰC SỰ 
Trong Mùa Chay năm ngoái, chúng ta đã được kêu gọi đổi mới: học hỏi để yêu mến  
như Chúa Kitô, suy nghĩ giống Chúa Kitô,  vui cười như Chúa Kitô và, nhứt là, cầu 
nguyện như Chúa Kitô, bởi vì cầu nguyện kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa Cha, giống 
như Chúa Kitô là một với Cha của Người.  

Trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu nói rằng, “Bởi vì xưa Ta đói, các 
ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi  đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp 
rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta 
ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” (Mat. 25: 35-36). 
 
Vì thế, ngoài Mùa Chay, có bao nhiêu lần chúng ta đã nghe đoạn Phúc Âm này và vô 
số bài giảng giải thích đoạn này? Có bao nhiêu lần chúng ta đã nghe đoạn Phúc Âm 
này trong các buổi tỉnh tâm? Có bao nhiêu lần chúng ta đã học hỏi đoạn Phúc Âm này 
trong Trường Lãnh Đạo của chúng ta?  
 
Trong toàn bộ Phúc Âm, Chúa Giêsu liên tục mời gọi chúng ta mỗi người tự suy niệm 
để phân tích chính cảm nghiệm riêng của mình và sự kiện chúng ta đồng hiện hữu với 
Chúa Kitô theo Thánh Ý Người để sống và chia sẻ những điều căn bản hầu trở nên 
Kitô hữu đích thực. 
 
Tuy nhiên, những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực là gì?..Không cần đi quá 
sâu vào khoa thần học, chúng ta có thể nói những gì Thánh Phaolô nói với chúng ta; 
“Tình yêu Thiên Chúa, tình yêu tha nhân và tình yêu chính mình”. Chỉ đơn giản vậy 
thôi!...Và bởi vì mọi việc của Thiên Chúa đều rất đơn giản. Chúng ta là những con 
người  luôn tìm kiếm những gì sâu xa hơn, cho nên chúng ta lại đánh mất điều chính 
yếu, hay chúng ta nhầm lẫn nó, hoặc chúng ta làm cho nó thêm phức tạp và nếu chúng 
ta không bỏ nó, chúng ta lại thay đổi nó thành một cái gì khác theo cách chúng ta hiểu.  
 
Chúng ta cần phải ý thức rằng Thiên Chúa tín thác cho chúng ta thực hiện một thế giới 
hoàn hảo hơn.  Nói cách khác, Thiên Chúa không loại trừ chúng ta là thành phần của 
tạo vật của Chúa, cùng lúc chứng tỏ rằng chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác. 
Khi chúng ta thấy bất công, thì không nên thốt lên 'ồ tội nghiệp quá'  hoặc nói 'Tại sao 
Thiên Chúa lại để xảy ra như vậy?', nhưng hãy ra tay hành động, bởi vì Đức Tin của 
chúng ta được thể hiện bằng hành động của mình. Chúng ta cần phải chứng minh cho 
kẻ khác thấy rằng Thiên Chúa, qua chúng ta, luôn nhớ đến họ khi họ đói, khi họ khát, 
khi họ cần nơi nương tựa, khi họ cần quần áo để che thân, khi họ đau ốm hoặc khi họ 
bị ngồi tù. 
 
Chúng ta không thể bảo người hàng xóm của chúng ta trở lại trong một ngày khác, khi 
chúng ta có những gì họ đang cần vào lúc đó. Chúng ta cần làm cho Chúa Kitô hiện 
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diện thực sự qua mọi lời nói và việc làm của chúng ta, trong suốt thời gian 24 giờ trong 
ngày. Bằng cách này, qua đời sống chứng nhân của mình, chúng ta có thể đánh động 
tất cả những người chung quanh ta trong bất kỳ môi trường nào mà chúng ta di chuyển 
đến, trong khuôn khổ không gian di động của chúng ta, hầu những người này mở rộng 
lòng đón nhận tình yêu và tình bạn của Chúa Giêsu Kitô; tương tự như họ ước muốn 
không khí họ cần phải có để thở.    
  
Chúa Nhật, ngày 4 tháng 3, khi phát biểu về việc Chúa Kitô biến hình trên núi, ĐGH 
Bênêđictô  XVI đã nói với các tín hữu và những  người hành hương tụ tập tại Quảng 
Trường Thánh Phêrô theo thông lệ để nghe giảng mỗi Chúa nhật, như sau: “... đó là lý 
do tại sao Chúa Kitô đã dẫn ba môn đệ lên núi và mặc khải cho các ông thấy vinh 
quang của Thiên Chúa, nhìn thấy huy hoàng của sự thật và tình yêu.'  Chúa Giêsu 
muốn rằng ánh sáng này có thể soi sáng tâm hồn của ba ông khi ba ông bước qua 
bóng tối dày đặc của cuộc thương khó và cái chết của Chúa, khi nỗi sỹ nhục của thập 
giá trở nên quá sức chịu đựng của các ông. Thiên Chúa là ánh sáng, và Chúa Giêsu 
muốn giúp các bạn hữu thân thiết nhất của mình cảm nghiệm về ánh sáng này. Vì vậy, 
sau biến cố ấy, Chúa hiện diện trong các ông. Ánh sáng nội tại này có thể bảo vệ các 
ông khỏi những cám dỗ của bóng tối. 'Ngay cả trong đêm u tối nhứt, Chúa Giêsu là ánh 
sáng không bao giờ tắt.” 
 
Cũng như y phục sáng chói của E-li-a, của Môi-sen và của Chúa Giêsu Kitô trong lúc 
biến hình trên núi “y phục của Chúa trở thành trắng tinh sáng chói ...” (Marcô 9: 2-13), 
cơ thể chúng ta cũng có thể tỏa sáng như vậy, bằng cách sống và chia sẻ với nhau 
theo cách Chúa Giêsu nói với chúng ta qua Phúc Âm của Chúa. Và đó là điều cơ bản 
để duy trì ánh sáng ấy của chân lý, của tình yêu và tình bạn sáng tỏa ra, để cho thấy 
Chúa Kitô hiện diện thực sự vào bất kỳ thời gian và nơi chốn nào mà chúng ta hoạt 
động, trong khuôn khổ không gian di động của chúng ta.  
    
Đối với bất cứ người nào đã có một cuộc gặp gỡ với chính mình, với Chúa Kitô và với 
tha nhân trong Khóa Cursillo 3 Ngày thì họ đã rất quen thuộc với khái niệm này. Bởi vì 
tất cả phương pháp của Đặc Sủng Cursillo là hân hoan loan truyền, được thử nghiệm, 
và thông điệp tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô được truyền 
đạt qua phương tiện tuyệt hảo nhứt đó là tình bạn, nhờ ba phần hành của phương 
pháp Cursillo, đó là Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo. 
 
Phương pháp hân hoan loan truyền (kerigmatic) này thúc đẩy chúng ta để cho Chúa 
Giêsu xâm nhập cuộc sống chúng ta, khi chúng ta lắng nghe Người nói và để cho chính 
bản thân mình được chuyển đổi bằng chân lý của Chúa và theo cách sống của Chúa. 
Và phương tiện tình bạn mà PT Cursillo sử dụng để truyền đạt tình yêu và tình bạn của 
Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, thúc đẩy chúng ta sống và chia sẻ những điều căn 
bản để trở nên Kitô hữu đích thực, đó là lối sống của Chúa Giêsu Kitô, 24 giờ mỗi ngày, 
biến chúng ta thành những Kitô hữu chân chính là những người liên tục làm cho Chúa 
Kitô hiện thực trong mỗi lời nói và việc làm đến từ chính con người mình.  Điều chính 
yếu là chứng từ chúng ta sống như thế nào phải chiếu rọi một Chúa Kitô Sống Động, 
Bình Thường và Gần Gũi. 
 
Là một Chúa Kitô Sống Động, hầu tất cả những ai hiện diện trong môi trường của 
chúng ta và trong “trong khuôn khổ không gian di động” của chúng ta đều biết rằng 
Chúa đã phục sinh như Chúa đã nói với chúng ta trong bốn Phúc Âm, và đang hiện 
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diện qua những lời chúng ta nói và những việc chúng ta làm. Cũng như, qua mỗi con 
người phàm, qua thiên nhiên và tất cả mọi vật bao quanh chúng ta. 
 
Là một Chúa Kitô Bình Thường, hầu tất cả những người bên trong Khuôn Khổ Không 
Gian Di Động của chúng ta có thể thấy rằng Chúa là cha, là bạn và là anh của chúng ta 
và chúng ta có thể nói chyện với Chúa, y như chúng ta nói chuyện với bất kỳ người nào 
khác, một cách bình thường và tự nhiên.    
  
 Và là một Chúa Kitô Gần Gũi, hầu tất cả các môi trường biết và xác tín rằng Chúa vẫn 
còn chờ đợi và sẵn sàng cho bất cứ ai muốn chấp nhận sự thật, tình yêu và tình bạn 
mà Chúa liên tục cống hiến miễn phí.   
    
Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta thấy sự gần gũi này trong Phúc Âm Thánh Gioan khi 
Chúa nói với người phụ nữ Samaritanô, “Ai uống nước này sẽ lại khát. Còn ai uống 
nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một 
mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Gioan 4:5-13).  
  
Chúng ta cần phải ý thức rằng khi làm cho Chúa Kitô Sống Động, Bình thường và Gần 
Gũi trong tình trạng tự nhiên và thường tình của thực tại mà chúng ta sống 24 giờ mỗi 
ngày, thì chúng ta để cho thứ nước uống này thoát ra từ trong chính con người chúng 
ta, và thấm nhập tất cả những người xung quanh chúng ta. Bằng cách này, sứ điệp của 
chân lý, tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, sẽ phát sinh từ 
chính cuộc sống chứng nhân của chúng ta, sẽ được cập nhật, đáp ứng với các dấu chỉ 
của thời đại.     
 
Ultreya! Hãy tiến bước! 
 
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ THỨ 22 
Ngay hôm nay, xin vui lòng gởi phiếu ghi danh tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ 
thứ 22, diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 7 năm 2012, tại Đại Học Xavier University, 
Cincinnatti, Ohio. Thuyết trình viên chính của Đại Hội là GS John Cuddeback, Ph.D. 
 

GS John Cuddeback tốt nghiệp Tiến Sỹ Triết Học từ ĐH Công 
Giáo The Catholic University of America. Ông là GS Triết tại ĐH 
Christendom College, Front Royal, Virginia. GS Cuddeback viết 
sách và giảng dạy nhiều môn học khác nhau bao gồm nhân đức, 
văn hóa, luật tự nhiên, chiêm niệm, và tình bạn. Tác phẩm 
“Friendship: Where Virtue Becomes Happiness” (đã được phổ 
biến trong PT Cursillo tại địa chỉ trang nhà www.natl-cursillo.org. 
và tái bản năm 2010). Các bài viết của GS Cuddeback đã xuất 
hiện trên tạp chí Nova et Vetera, The Thomist, và The Review of 
Metaphysics. GS Cuddeback là một giáo dân thuộc Tu Hội Đa 

Minh, là một người thích chăm sóc vườn hoa, cây cỏ. Ông sống với vợ và 6 người con 
tại Shenandoah Valley. 
 
Lệ phí ghi danh tham dự Đại Hội Cursillo là $385 mỹ kim. Ngày hết hạn ghi danh đã 
được đời lại để thu nhận thêm tham dự viên. Chúng tôi khuyến khích các Bạn điền và 
gởi phiếu ghi danh đính kèm Thư Tín này ngay hôm nay đến địa chỉ của Trung Tâm 
Cursillo Toàn Quốc. Các Bạn cũng có thể ghi danh trên Trang Nhà tại địa chỉ      
www.natl-cursillo.org/viet/.  Phòng ngủ sẽ được phân phối theo thứ tự ưu tiên cho 
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những người ghi danh trước. Lệ phí bao gồm 3 đêm ngủ tại Đại Học, bữa ăn tối thứ 
Năm, 3 bữa ăn Sáng, Trưa và Tối trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy, bữa ăn sáng Chúa 
nhật trước khi ra về. Phương tiện chuyên chở được cung cấp đón rước từ Phi Trường 
Cincinnatti/Northern Kentucky International Airport (CVG) về đến Đại Học Xavier 
ngày thứ Năm, 19-7-2012. Xe sẽ đưa các Bạn trở lại Phi Trường sáng Chúa nhật, 22-7-
2012 để trở về nhà. 
  
Tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc sẽ có những mục gì? 
Sáu trăm Cursillistas sẽ cùng nhau đến để chia sẻ về những Cuộc Mạn Đàm kỳ thứ 3 
tại Cala Figuera, với các đề tài sau đây: 
 
 Ý Nghĩa Cuộc Đời: Khám phá cuộc đời có ý nghĩa 
 Thái Độ: Đó là sự tự do của mỗi người 
 Sáng Kiến: Hình thức độc đáo, duy nhứt và riêng tư giải bày vai trò thiết yếu của 

con người trước một thực tại 
 Truyền Đạt: Phương tiện dẫn chúng ta đến một cuộc gặp gỡ 
 Tin Cậy: Khi chính mình cảm thấy an toàn và không cần lo lắng “đề phòng” 
 Siêu Việt: Đức Tin sáp nhập thực tại cơ bản  

 
Trong Đại Hội Cursillo Toàn quốc Kỳ thứ 22 cũng có trình bày về: 
 Cẩm Nang Linh Hướng  – Cập nhật Cẩm Nang mới 
 Phương Pháp Linh Thao – đào sâu đời sống nội tâm 
 Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, Hòa Giải, Kinh Sáng & Tối, Hội Ultreya, và Liên 

Hoan. Xin xem Chương Trình đính kèm. 
 
LỜI THỈNH CẦU CỦA NHÓM BẮC MỸ CHÂU VÀ QUẦN ĐẢO CARIBBEAN  
Các Bạn thân mến, 
Nhóm PT Cursillo Quốc Tế thuộc Bắc Mỹ Châu & Quần Đảo Caribbean (NACG) sẽ tổ 
chức Đại Hội Hoàn Vũ lần đầu tiên tại Thành Phố Niagara Falls trong tháng Tám 2012. 
Đại Hội này được Ủy Ban Điều Hành NACG hoạch định việc tổ chức, NACG hiện nay 
do một nhóm lãnh đạo thuộc PT Cursillo tại Hoa Kỳ đãm trách, Chúng tôi đã nhận được 
sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các nơi như Quần Đảo Caribbean – St. Lucia, Barbados, 
Grenada, Jamaica, Trinidad Tobago và Cuba !!!! Rất hứng khởi! 
 
Chắc chắn chúng tôi trông cậy vào lời cầu nguyện của các bạn để Đại Hội này được 
thành công. Ngoài lời cầu nguyện, vào lúc này một số Cursillistas tại Quần Đảo 
Caribbean và nhứt là tại Cuba, ước ao có phương tiện tài chánh để đi tham dự Đại Hội 
này. Chi phí tham dự Đại Hội là $450 mỹ kim mỗi người. Xin các Bạn hãy cùng chúng 
tôi bảo trợ một Cursillista đi tham dự Đại Hội Quốc Tế NACG này. Các Bạn có thể bảo 
trợ với tư cách cá nhân hay với tư cách một giáo phận. Xin gởi ngân phiếu ghi “NACG 
Cursillo” đến địa chỉ sau đây: Gail Terrana, 1502, 100 Street, Niagara Falls, NY 14304. 
 
Chân thành cám ơn các Bạn trước về nghĩa cử hy sinh bảo trợ những người bạn của 
chúng ta ở Quần Đảo Caribbean cũng như những lời cầu nguyện tha thiết của các Bạn. 
Các Palancas cho Đại Hội NACG xin vui lòng gởi đến địa chỉ e-mail: 
NACG.OMCC@gmail.com. Chúng tôi trông cậy vào Chúa Kitô và Chúa Kitô trông cậy  
vào các Bạn!!!! 
 
De Colores !!! –  
Chúng tôi là bạn hữu của các Bạn trong Nhóm Bắc Mỹ Châu & Quần Đảo Caribbean. 
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OMCC – PHONG TRÀO CURSILLO HOÀN VŨ 
PT Cursillo Hoàn Vũ gọi tắt là OMCC sẽ tổ chức một cuộc họp mặt tại Vockalbruck, Áo 
Quốc (Austria), qui tụ đại diện của 4 Nhóm Cursillo Quốc Tế từ ngày 7 đến 10 tháng 6, 
2012. Chị Gail Terrana, Niagara Falls, NY và LM Einer Ochoa, San Bernardino, CA sẽ 
đi Áo Quốc tham dự cuộc họp này, đại diện cho Nhóm NACG. Chương trình họp gồm 
có việc OMCC duyệt xét Nội Lệ của OMCC, xem lại sách Những Tư Tưởng Nền Tảng 
PT Cursillo, và kế họach tổ chức Đại Hội Cursillo Toàn Thế Giới. Palanca cầu nguyện 
cho buổi họp nói trên nên gởi đến địa chỉ e-mail này: omcc.exec@gmail.com 
 
TRUNG TÂM CURISLLO TOÀN QUỐC 
Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ đóng cửa Thứ Tư, ngày 4 tháng 7, 2012, nghỉ Lễ 
Độc Lập QGHK. Trung Tâm sẽ mở cửa trở lại Thứ Năm, ngày 5 tháng 7, 2012, lúc 9 
giờ sáng. Trung Tâm cũng sẽ đóng cửa từ Thứ Ba, 17 tháng 7 đến hết Thứ Ba, ngày 
24 tháng 7, 2012, để tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc. Trung Tâm sẽ mở cửa làm 
việc Thứ Tư, ngày 25 tháng 7, lúc 9 giờ sáng. Xin thông báo để các Bạn tiện liên lạc. 
 
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 của chúng ta. 

 
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 Đặt Mình Thánh Chúa 

Chầu Thánh Thể  
Phép Lành   
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 
 
12:30pm – 2:00pm Ăn trưa ( 2 nhóm) – Hoff Dining Commons 
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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 
 
3:30pm – 3:45pm Giải lao 
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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 

 
 

CHIA TAY & HẸN GẶP LẠI NHAU NĂM TỚI 



  

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.  


