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Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,
Sau 2 tháng tìm hiểu và phân tích tình trạng tài
chánh và vận hành của Trung Tâm Cursillo
Toàn Quốc, em đã tìm được giải pháp cải thiện
hiệu năng của Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc:
đó là chiến dịch đóng góp $3/năm.
Có khoảng hơn 1 triệu Cursillistas tham dự
Khóa Cursillo 3 Ngày trên toàn Hoa Kỳ. Nếu
10% trong tổng số Cursilllistas đóng góp $3/năm
cho Phong Trào Cursillo Toàn Quốc thì những
việc diệu kỳ sẽ xảy ra:
* Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ đạt
được tình trạng quân bình về tài chánh và vận
hành.
*Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ có ngân
quỹ giúp phục hồi các Phong Trào cấp giáo
phận ngưng hoạt động đã lâu năm và thiết lập
Phong Trào Cursillo ở những vùng có triển
vọng.
*Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ có ngân
quỹ để dịch những sách hay sang từng ngôn
ngữ và thiết lập mạng lưới thông tin một cách
hiệu quả với những kỹ thuật thâu thanh và thâu
hình.
*Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Hằng Năm sẽ
nằm trong tầm tay của mọi Cursillista. Sự đóng
góp của quý anh chị sẽ giúp trang trải một phần
chi phí cho Đại Hội và do đó sẽ làm hạ lệ phí ghi
tên tham dự Đại Hội.
* Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ trích ra
25% trong số tiền đóng góp của qúy anh chị để
bỏ vào tiền mua vé cho Chủ Tịch VPĐH/GP đi
dự Đại Hội Toàn Quốc. Thí dụ, nếu có 400
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Cursillistas trong giáo phận của qúy anh chị
đóng góp $3/năm, Trung Tâm sẽ cấp một phiếu
(voucher) tham dự Đại Hội Toàn Quốc trị giá
$300 để dùng vào việc mua vé cho Chủ Tịch
VPĐH/GP của quý anh chị tham dự Đại Hội.
* Tương tự, Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc
sẽ trích ra 3% trong tiền đóng góp của qúy anh
chị để bỏ vào tiền mua vé cho Điều Hợp Viên
Miền của qúy anh chị.
* Thực vậy, việc đóng góp $3/năm của qúy
anh chị sẽ giúp khoảng 300 người lãnh đạo
nòng cốt từ khắp Hoa Kỳ tham dự Đại Hội Toàn
Quốc để họ có thể đồng bộ với VPĐH Quốc Gia
về đặc sủng Cursillo, tài liệu, phương pháp,
chính sách và kế hoạch sách lược tương lai cho
PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ.
Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đang gia hạn lệ
phí ghi danh ở mức $385 cho đến ngày 15
tháng 6, 2013 để khuyến khích các Chủ Tịch
VPĐH/GP tham dự Đại Hội Quốc Gia năm nay.
Qúy anh chị có khả năng đưa Chủ Tịch
VPĐH/GP và/hoặc đại biểu của mình tham dự
Đại Hội bằng cách đóng góp trên Trang Nhà TQ
tại: https://www.natl-cursillo.org/donate/ .Tiền
đóng góp của qúy anh chị được trừ thuế.
Chúng ta là MỘT và bất khả phân ly trong
Nhiệm Thể Chúa Kitô. Trung Tâm Cursillo Toàn
Quốc đang gặp nhiều thử thách trước mắt và rất
cần sự hỗ trợ của qúy anh chị. Việc đóng góp
$3/năm hoặc $15 cho 5 năm tới sẽ nâng Phong
Trào Cursillo thân yêu của chúng ta lên một tầm
mức mới.
Phép lạ sẽ xảy ra và nó đang nằm trong tay của
qúy anh chị đó.
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Em xin hết lòng cám ơn sự nhanh chóng đáp
ứng của qúy anh chị!
De Colores!
Giuse Trần Thái Hoàng
NCSA
Tâm Tưởng của PT Cursillo, theo sự di n tả của
ông Eduardo onnín bao gồm việc công bố tin
tốt nhất về thực tại tuyệt diệu nhất, đó là Thiên
Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô, yêu thương chúng
ta được truyền đạt bằng phương tiện khả quan
nh t, đó là tình bạn, nhắm vào sự ưu việt của
mỗi cá nhân, đó là con người có khả năng xác
tín, kiên quyết và chung thủy (C m Nang ãnh
Đạo, Ch. 2).
Trong ản Tin iên ạc của chúng ta vừa qua,
chúng ta đã đọc thấy làm thế nào tình bạn tiếp
cận việc hoán cải của con người trong ba giai
đoạn r rệt mà chúng ta gọi là Tiền Cursillo,
Khóa Cursillo, và Hậu Cursillo. Trong ản Tin
ấy, chúng ta nói về việc làm thế nào trong giai
đoạn Tiền Cursillo phương pháp Đặc Sủng Nền
Tảng cố nhận diện, làm bạn và sau đó giúp bạn
mình là k đi tìm một điều gì mà người bạn cho
đó là niềm hạnh phúc hoặc sung mãn, hay là lý
tưởng của bạn mình. Chúng ta biết đó thật là
con người Đức Kitô! Và khi làm như vậy, con
người bạn ấy khuếch trương và gia tăng việc
tìm kiếm rồi hướng đến ba cuộc gặp g thiết
yếu ấy. Vì thế, chúng ta hãy nói về cách thức
làm thế nào tiến trình này tiếp tục trong giai
đoạn thứ hai của phương pháp Đặc Sủng Nền
Tảng, đó là Khóa Cursillo Cuối Tuần.
Khóa Cursillo Cuối Tuần, trên hết mọi sự, là
một kinh nghiệm sống những điều căn bản để
trở nên Kitô hữu đích thực (Cấu Trúc các Tư
Tưởng). Tình bạn và tình yêu Thiên Chúa trong
Chúa Giêsu Kitô là trung tâm điểm của điều căn
bản để trở nên Kitô hữu đích thực và, trong
Khóa Cursillo Cuối Tuần, tình bạn v n là
phương pháp hoàn hảo nhứt để truyền đạt tình
bạn và tình yêu cho tất cả các tân Cursillistas.
Để cảm nghiệm tiến trình ấy trong giai đoạn thứ
hai của Phương Pháp, đó là Khóa Cursillo Cuối
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Tuần, trước hết chúng ta cần phải suy ngh làm
thế nào tình bạn, việc cầu nguyện và hy sinh
hãm mình ảnh hưởng nhóm trợ tá là những k
sẽ phục vụ trong Khóa Cursillo Cuối Tuần, ảnh
hưởng đời sống tâm linh và lòng trung thành
của họ đối với Đặc Sủng Nền Tảng PT Cursillo.
Và cuối cùng, nhưng c ng quan trọng không
kém, là làm thế nào tình bạn có thể giúp khai
thông tiến trình hầu giải quyết việc cung ứng
dịch vụ cho Khóa Cursillo Cuối Tuần, ngh a là
các nhu cầu vật chất và việc thành phần lãnh
đạo quan tâm đến các tân Cursillistas sau Khóa
Học.
C ng nên nhớ rằng chúng ta đã có C m Nang
ãnh Đạo và C m Nang Khóa Cursillo, hai tài
liệu này trình bày minh bạch các chi tiết của
toàn bộ Khóa Cursillo Cuối Tuần, cho nên thật
sự không cần nhiều chi tiết ở đây. à thành
phần lãnh đạo trong PT Cursillo, chúng ta chỉ
cần để ý điều này: các nhu cầu và tài nguyên
đều không giống nhau cho mỗi giáo phận và
chúng ta cần dùng điều Chúa ban cho, đó là ẽ
Thường Tình để mà linh động và thích nghi với
mỗi thực tại mi n là chúng ta v n giữ nguyên
Đặc Sủng Nền Tảng của Cursillo và chương
trình của Khóa Cursillo Cuối Tuần.
Đầu tiên và trước hết, chúng ta cần hiểu rằng
tuyệt đối không điều gì xảy ra hoàn toàn hiệu
nghiệm liền mà không cần Palanca, không cần
cầu nguyện và hy sinh hãm mình của nhiều
người. Cho nên vừa khi Khóa Cursillo Cuối
Tuần kế tiếp được đề cập, nhờ có sẵn tình bạn
đã được thiết lập với nhiều người khác nhau, thì
lập tức ta nên khởi sự xin mọi người hy sinh
hãm mình và cầu nguyện cho sự thành công
trong khía cạnh tông đồ của Khóa Học. Chúng
ta càng có nhiều bạn hữu thật lòng thì càng có
nhiều Palancas chân thành và trung thực hơn.
Kế đến, một đội ng trợ tá cần được tuyển
chọn. C m Nang Khóa Cursillo hiện đang được
sử dụng có đưa ra ba đề nghị để tuyển chọn trợ
tá. ất kỳ đề nghị nào trong những đề nghị này
đều có thể chấp nhận mi n là quyết định cuối
cùng phải được Văn Phòng Điều Hành Giáo
Phận chấp thuận. Trong tiến trình tuyển chọn
nhóm trợ tá, tình bạn chân thật sẽ là một tiêu
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chu n cần được sử dụng. Và nếu tình bạn chân
thực hiện hữu, thì chúng ta biết những người
nào chúng ta sẽ chọn rồi. Chúng ta biết khả
năng của những người này, và chúng ta biết họ
hiểu Đặc Sủng Nền Tảng, biết những tiềm năng
và nhược điểm của họ. Chúng ta biết làm thế
nào họ có thể bổ sung cho tính cách đặc thù
của Nhóm hầu đáp ứng được tính đa dạng của
nhiều cá tính trong số các tân Cursillistas.
Nhóm Trợ Tá c ng nên biết rằng nếu chúng ta
phải tiếp tục, và quan trọng hơn, phải tăng
cường tình bạn đã được khởi sự trong giai đoạn
Tiền Cursillo, thì chúng ta cần chu n bị cho
chính chúng ta học hỏi về Đặc Sủng Nền Tảng
trong sinh họat của Trường ãnh Đạo và thăng
tiến tâm linh trong các buổi tỉnh tâm. Thành thực
mà nói, một thành viên trong Nhóm Trợ Tá
không thể cho đi những gì chính mình không có.
Đặc Sủng Cursillo đã có mọi thứ mà Phong
Trào cần và các Trợ Tá không phải quan tâm lo
lắng về việc thêm những thứ không thiết yếu
vào và/hoặc sáng chế ra bất cứ thứ gì nhằm
làm nổi bật công việc của Chúa Thánh inh.
Nếu chúng ta gìn giữ tính cách đơn sơ của
Khóa Cursillo Cuối Tuần, kết quả sau cùng sẽ là
một Khóa Học tràn đầy ân sủng và hiệu quả
hơn nhiều.
Chúng ta không thể quên rằng các trợ tá không
phải là những k đề xướng việc hoán cải của
các Ứng Viên dự khóa họ chỉ là những khí cụ
trong tay của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh
inh mới là Đấng khởi đầu cuộc hoán cải và
việc này xảy ra do tâm tính và tự do ý chí của
mỗi ứng viên. Ông Eduardo onnín luôn luôn
nhắc nhở rằng mọi sự trong Khóa Cursillo Cuối
Tuần đã được triển khai trọn v n rồi và chúng ta
chỉ cần lo giữ gìn cho nó đơn giản, tự nhiên,
bình thường và lúc nào c ng chân thật. Ông
onnín c ng đã từng nói rằng PT Cursillo không
cần ai ép buộc hay vận động bằng mánh khóe.
Quyền tự do, nhân ph m và sự tôn trọng dành
cho mỗi người luôn luôn phải có.
Đặc Sủng Nền Tảng là Kerygmatic, tức là phải
được hân hoan loan truyền, nhưng không cần
thuyết giảng nhiều mà cần đời sống chứng nhân
của thành phần lãnh đạo. Tất cả 15 Rollos của
*
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Khóa Cursillo Cuối Tuần có hai phần r rệt: sứ
điệp của Rollo và sứ điệp của đời sống người
trình bày, tức Rollista. Tất cả mọi trợ tá, Giáo
Dân và Giáo Sỹ, cần phải biết, tin và sống
những điều mình công bố.
Các Trợ Tá c ng phải biết r những đặc tính,
tiềm năng và thiếu sót của mình hầu trong tình
bạn chân thật, họ sẽ giúp đ nhau trong khi
hình thành Nhóm Trợ Tá và do đó, sống làm
chứng cho Rollo Kitô Giáo Thực Hành và trung
thành với Đặc Sủng Nền Tảng. Và trên hết mọi
sự, thành phần lãnh đạo cầu nguyện, học hỏi và
chu n bị chung với nhau, theo cách thức Nhóm
Trợ Tá thăng tiến về mặt tâm linh và làm chứng
cho tình bạn vô điều kiện, tình bạn này đã được
đưa vào giai đoạn Tiền Cursillo trong Phương
Pháp Cursillo. Tình bạn tuyệt đối này tiếp tục
trong giai đoạn Khóa Cursillo Cuối Tuần kể từ
lúc đầu khi các Trợ Tá mới gặp các ứng viên.
Từ lúc đầu tiên này các Trợ Tá dùng phương
pháp thăm dò mà sách Cấu Trúc Các Tư
Tưởng cho là căn bản duy nhứt mà trên n n
tảng n y ta có thể xây dựng lòng thành thực của
ta mà không a ch m à tình b n không theo
quy ước.
Nhờ tiến trình thiết lập tình bạn tuyệt đối này
trong Khóa Cursillo Cuối Tuần và với Ơn Thánh
Chúa, được thúc đ y bởi vô số lời cầu nguyện
và hy sinh hãm mình, các ứng viên được chỉ
cho thấy họ có khả năng sống một đời sống
mới, có thể tìm thấy giá trị con người của mình,
tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa
Giêsu Kitô và khám phá ra các anh chị em khác
c ng đang nỗ lực sống và chia s những điều
căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Và nhờ
đó, họ hình thành một tâm thức mới có thể giúp
họ đạt được một ý ngh a mới, có tác động mạnh
hơn đối với đời sống của họ.
Sau đó, tình bạn có tác dụng trong tiến trình
cung ứng dịch vụ cho Khóa Cursillo Cuối Tuần.
Các Trợ Tá hoặc một Ủy an được giao cho
trách nhiệm này, cần phải ra tay cung ứng dịch
vụ cho Khóa Cursillo, như tìm địa điểm, phòng
ốc, thức ăn, dụng cụ, v.v… Họ sẽ chu toàn công
tác quan trọng này trong tình bạn chân thật và
tinh thần đồng đội. Khi phục vụ với tâm thức
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này, họ sẽ có cơ hội cầu nguyện và làm việc
chung với nhau; với Ơn Thánh Chúa, trách
nhiệm của họ tổ chức Khóa Cursillo Cuối Tuần
trở thành một công việc nh nhàng hơn nhiều.
Sau hết, nhưng c ng quan trọng không kém, đó
là tình bạn của các Trợ Tá phải được tiếp nối
với các tân Cursillistas sau Khóa Học. Tất cả
các tân Cursillistas cần chứng thực trong Ngày
Thứ Tư của mình rằng mọi sự họ đã được nghe
thấy và cảm nghiệm kể từ lúc họ được gặp g
đầu tiên trong giai đoạn Tiền Cursillo, đều có
thật và các Trợ Tá trong Khóa Cursillo đang
sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu
đích thực tương tự như họ đã công bố trong
Khóa Học.
Để kết luận, chúng ta hãy suy niệm về lời nói
của vị sáng lập của chúng ta, như sau: Chúng
ta phải trung thành ới Phúc Âm, ân c n ới
Con Người à cởi mở ới thực t i mà ta đang
sống (Eduardo onnín Aguiló).

tha nhân để chia s đời sống Sùng Đạo, Học
Đạo và Hành Đạo nhờ phương tiện tuyệt vời
nhứt đó là Tình ạn !
â
ọ L ệu PT Cursillo
Xin khuyến khích mọi Cursillistas vào thăm
Trung Tâm Học iệu (TTH ) PT Cursillo trên
Trang Nhà của PT Cursillo Toàn Quốc. TTH
không phải là Trường ãnh Đạo hay là một
Trung Tân Huấn uyện, nhưng chỉ là một trạm
để chuyển tin tức. Tin tức được cống hiến nhằm
bổ túc cho những gì đang được học hỏi trong
T Đ của giáo phận. Các ĐHV/TQ ước ao cống
hiến thêm tài liệu cho các thành phần lãnh đạo
hầu giúp họ thêm kiến thức, trở thành các Kitô
hữu tiến bộ hơn trong không gian di động vuông
vức mà Thiên Chúa đặt để họ, đó là môi trường
của họ! Tài liệu này được trình bày dưới nhiều
dạng khác nhau, cho nên xin vui lòng tùy nghi
sử dụng theo ý thích của mình: xem, nghe, hoặc
lấy xuống tài liệu thuộc dạng mình thích.
De Colores! Hy vọng gặp các bạn tại Đại Hội
Cursillo Toàn Quốc ở Đ.H. Ho stra niversity tại
Hempstead, New York.
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V n còn thời gian để ghi tên tham dự Đại Hội
Cursillo Toàn Quốc, sẽ được tổ chức tại (Đại
Học) Ho stra niversity ở Hempstead, NY, từ
ngày 25 đến 28 tháng 7, 2013. ệ phí tham dự
Đại Hội là $385.00 mỹ kim mỗi người nếu ghi
danh trước ngày 15 - 6 - 2013. Tuy nhiên, lệ
phí sẽ tăng lên $435.00 mk mỗi người kể từ
ngày 16 – 6 - 2013. Hãy ghi tên trên trang nhà
của PT Cursillo tại https://www.natlcursillo.org/encounter/ hoặc c ng có thể lấy
phiếu ghi tên xuống. Xin xem Chương Trình Đại
Hội Cursillo ở cuối ản Tin này.

Giuse Hoàng Thái Trần, NCSA
Ce erino Aguillón, ĐHV/TQ/CĐ nói tiếng Anh
Juan Ruíz, ĐHV/TQ/CĐ nói tiếng Tây anNha
Moon Kim, ĐHV/TQ/CĐ Đại Hàn
Joachim Thông T. Lê, ĐHV/TQ/CĐ Việt Nam

Hằng trăm Cursillistas sẽ tập họp tại Đại Học
Hofstra trong tình bạn thắm thiết. Đại Hội sẽ
cống hiến nhiều buổi hội thảo dựa trên Đặc
Sủng Nền Tảng Cursillo, thứ Sáu và thứ ảy.
Sẽ có một ngày hội thảo dành cho các vị inh
Hướng PT Cursillo, thứ Sáu. Đại Hội tạo cơ hội
nuôi dư ng và làm sâu sắc thêm ba cuộc gặp
g đã được khám phá trong Khóa Cursillo Cuối
Tuần khi chúng ta tụ họp trong một bầu khí của
hội nhóm với chính mình, với Chúa Kitô, và với
*

6, 2013
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Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ Thứ 23
Hofstra University, Hempstead, NY
25 – 28 tháng 7, 2013
Tên Họ:

Tên Gọi:

Địa Chỉ:

Thành Phố/ TB/Zip:

E-mail:

ĐT:

Giáo Phận:

Miền #:

Ngôn ngữ:

LM/Phó Tế/Tu Sỹ:
Nam hoặc Nữ:

Nếu muốn ở chung với người nào đặc biệt (phối ngẫu, bạn, thân nhân) thì Phiếu Ghi Tên của người ấy phải kèm theo
Phiếu này.
Bạn có ý muốn ở chung phòng với người bạn nào không? Nếu có xin ghi tên người đó ở đây:
Bạn cần được giúp đỡ về phương diện nào – như đi lại khó khăn, v.v... Xin ghi chi tiết ở đây:
Xin ghi chi phiếu trả cho: National Cursillo Center. Chỉ nhận Visa và MasterCard mà thôi.
Lệ Phí ghi tên tham dự: $385.00 mỹ kim cho mỗi người.
Visa hay MasterCard:

Số chương mục:

Tên trên Credit Card:

Ngày hết hạn:

Xin vui lòng nộp Phiếu Ghi Tên riêng rẻ cho từng người. Xin đánh máy hay viết chữ in rõ ràng và đầy đủ chi tiết.
Xin gởi Phiếu Ghi Tên và lệ phí đến địa chỉ sau đây:
National Cursillo® Center
P.O. Box 799
Jarrell, TX 76537
512-746-2020
nationalcursillo.center@verizon.net
Kèm theo $385.00 mk mỗi người và phiếu này phải được nhận trước 15 thảng 6, 2013 .
Lệ phí ghi tên tham dự Đại Hội sẽ tăng đến $435.00 mỹ kim mỗi người từ ngày 16-6, 2013.
Không thể bảo đảm còn chỗ trống nếu ghi tên sau ngày 30-6-2013.
Sẽ mất $40.00 mk nếu quyết định không tham dự trước 31-5-2013. Và sau ngày này sẽ không hoàn trả lại tiền .
Ban Tổ Chức cam kết phải trả tiển đầy đủ cho ĐH Hofstra University cho dù không có ai tham dự.

For office use only – Registration Confirmation # _________

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ Thứ 23
Hofstra University – Hempstead, NY
25 – 28 tháng 7, 2013
Thứ Năm, 25 - 7, 2013
2:00pm

8:00pm

Ghi danh và nhận chìa khóa phòng ngủ - Student Center

5:00pm

7:00pm

Ăn tối – Hofstra Main Dining Area/Student Center

7:30pm

8:00pm

Khai mạc Đại Hội Cursillo Toàn Quốc – Adams Playhouse
Lời nguyện khai mạc và Chúc Lành – LM Peter Jaramillo, S.S.A.
Lời chào mừng

8:00pm

8:45pm

Diễn Văn Khai Mạc - Đức Giám Mục Peter A. Rosazza, D.D.
– Cursillistas
nh
ho Ph ơ
h
o

8:45pm

9:00pm

Giải lao

9:00pm

10:00pm

Giờ Thánh – LM Peter Jaramillo, S.S.A. – Adam’s Playhouse
Bí Tích Hòa Giải
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Thứ Sáu, 26 - 7, 2013
7:00am

8:30am

Ăn sáng – Bits-N-Bites, South Campus

8:30am

9:00am

Kinh sáng – LM Peter Jaramillo, S.S.A. – Adams Playhouse

9:00am

9:45am

Đặc Sủng Cursillo (Foundational Charism of Cursillo) – Anh Juan Ruiz
Phần Hội Thảo – Adams Playhouse

9:45am

10:15am

Các Nhóm chia sẻ – Adams Playhouse

10:15am

10:45am

Giải lao

11:00am

12:00pm

Thánh Lễ – ĐGM Peter A. Rosazza, D.D.– Adams Playhouse

12:00pm

1:30pm

Ăn trưa – (Hai Nhóm) - Hofstra Main Dining Area/Student Center

1:30pm

2:00pm

Giải lao

2:00pm

2:45pm

Phương Pháp (Methodology of) Cursillo – Anh Michael Ciccocioppo
Phần Hội Thảo – Adams Playhouse

2:45pm

3:15pm

Các Nhóm chia sẻ - Adams Playhouse

3:15pm

3:45pm

Giải lao

3:45pm

4:30pm

Cơ Cấu PT (Operational Structures of) Cursillo – Chị Marisela Garcia
Phần Hội Thảo – Adams Playhouse

4:30pm

5:00pm

Các Nhóm chia sẻ – Adams Playhouse

5:00pm

6:30pm

Ăn tối - (Hai Nhóm) – Hofstra Main Dining Area/Student Center

6:30pm

7:00pm

Giải lao

7:00pm

8:30pm

Ultreya – Adams Playhouse

8:30pm

9:00pm

Kinh tối – LM Peter Jaramillo, S.S.A. – Adams Playhouse
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Thứ Bảy, 27 - 7, 2013
7:00am

8:30am

Ăn sáng – Bits-N-Bites, South Campus

8:30am

9:00am

Giải lao

9:00am

9:30am

Kinh sáng – LM Peter Jaramillo, S.S.A. – Adams Playhouse

9:30am

10:15am

Vai Trò của Thành Phần Lãnh Đạo Cursillo – Anh Jim Santos
Phần Hội Thảo – Adams Playhouse

10:15am

10:45am

Các Nhóm chia sẻ

10:45am

11:15am

Giải lao

11:15am

12:00pm

Vai Trò của Vị Linh Hướng trong PT Cursillo – LM David Smith
Phần Hội Thảo – Adams Playhouse

12:00pm

1:30pm

Ăn trưa – (Hai Nhóm) – Hofstra Main Dining Area/Student Center

1:30pm

2:00pm

Giải lao

2:00pm

3:00pm

Họp các Miền

3:00pm

3:30pm

Giải lao

3:30pm

4:00pm

Kế Hoạch cho một Tương Lai Sáng lạng Hơn – Anh Hoàng Trần
Phần chia sẻ tin tức, ý kiến - Adams Playhouse

4:00pm

4:30pm

Giải lao

4:30pm

5:30pm

Thánh Lễ – Adams Playhouse

5:45pm

7:15pm

Ăn tối – (Hai Nhóm) – Hofstra Main Dining Area/Student Center

7:15pm

7:30pm

Giải lao

7:30pm

9:30pm

Liên Hoan – Adams Playhouse

3

Chúa nhật, 28 - 7, 2013
7:00am

8:30am

Ăn sáng – Bits-N-Bites, South Campus

Tất cả các tham dự viên Đại Hội phải trả chìa khóa phòng ngủ trước 10 giờ sáng.
Xin đừng quên trả lại chìa khóa và thẻ ăn sử dụng trong mấy ngày qua.
CHÂN THÀNH CÁM ƠN & XIN CHÚA CHÚC LÀNH BẠN!
DE COLORES & CẦU CHÚC BẠN TRỞ VỀ NHÀ BÌNH AN !
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Hội Thảo Linh Hướng
Đại Hội Cur illo Toàn Quốc Kỳ Thứ 23
Thứ Sáu, 26 - 7, 2013
9:00-9:30 a.m.

Vai trò thiết yếu của Vị Linh Hướng – LM. David Smith
Nh ng c u h i đ suy ngh

9:45 -10:15 a.m.

Nh ng cột Tr của n Sủng – LM. Peter Jaramillo SSA
Nh ng c u h i đ suy ngh

10:30 a.m.

Chu n ị cho Thánh Lễ

11:00 a.m.

D ng THÁNH L với Giám Mục – Adams Playhouse

12:00 pm

Ăn trưa – Hofstra Main Dining Area/Student Center

2:00 p.m.

Đặc Sủng trong PT Cursillo – LM. David Smith
Thảo Luận C u H i

3:30 p.m.

Tư ng Tr nh của các Linh Hướng & Nh ng Quan T m
– LM. Peter M. Jaramillo SSA
Thảo Luận

5:00 p.m.

Ăn tối – Hofstra Main Dining Area/Student Center

7:00 p.m.

Ultreya – Adams Playhouse

cV
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