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ĐẠI HỘI CURSILLO® TOÀN QUỐC 
Đại Hội Cursillo®Toàn Quốc kỳ thứ 22 tại Đ.H Xavier University ở Cincinnati, Ohio, là 
một thành công lớn trong nỗ lực chia sẻ món quà của Thiên Chúa về tình người và tình 
bạn. Có một Cursillista từ Alberta, Canada cũng đến tham dự với trên 400 Cursillistas 
thuộc 5 cộng đồng Cursillo® nói ngôn ngữ khác nhau. Họ đến từ nhiều giáo phận tại 
Hoa Kỳ. Tiến sỹ John Cuddeback đã trình bày một bài thuyết trình chính về “Hiện Diện 
với Những Người Chúng Ta Yêu Thương: Niềm Vui và Thử Thách”. Niềm hy vọng 
và tình yêu truyền đạt qua nguyên tắc của ông, đó là “sự hiện diện” với những con 
người là trọng tâm của tình bạn và của cuộc gặp gỡ với chính mình, với Thiên Chúa và 
với tha nhân, rất phù hợp với Đặc Sủng của PT Cursillo, đó là Chúa yêu thương tất cả 
chúng ta! Các bài nói tiếp theo do các giáo dân và giáo sỹ trình bày làm nổi bật các 
Cuộc Mạn Đàm kỳ thứ 3 tại Cala Figuera. Chúng tôi cũng được giới thiệu, hoặc được 
nhắc lại về  phương pháp Linh Thao của Thánh I-nha-xiô. Toàn thể Đại Hội tạo nhiều 
hứng khởi, khai sáng thêm kiến thức và rất đáng giá, không bỏ công. Đại Hội tiến đến 
cực điểm với buổi liên hoan sôi động và vui tươi. Một số nhóm trình diễn những màn 
văn nghệ đặc sắc và ca hát vui nhộn mang lại niềm hân hoan thể hiện tính cách đa 
dạng của Giáo Hội. 
 
Chúng tôi được vinh dự về sự hiện diện của Đức Giám Mục Joseph R. Binzer, Tổng 
Đại Diện của TGP Cincinnati, chủ tế Thánh Lễ Misa ngày thứ Sáu và sau đây là bài 
chia sẻ của ngài trong Thánh Lễ. 
 
HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN CỦA TÔI 

 
Tôi hy vọng các bạn không phiền hà nếu hôm nay tôi chia 
sẻ với các bạn một chút về hành trình Đức Tin của tôi và 
làm thế nào việc tham dự Khóa Cursillo Cuối Tuần năm 
1981 khi tôi 26 tuổi đã thay đổi cuộc sống của tôi, thậm chí 
nhiều hơn nữa.  Tôi nói thậm chí nhiều hơn nữa bởi vì cha 
mẹ tôi đã tham dự Khóa Cursillo Cuối Tuần trong thập niên 
1960 khi tôi còn vị thành niên, và đã thay đổi cuộc sống 
của tôi và cuộc sống của các anh chị em tôi bởi vì cuộc 
sống của mẹ tôi và cha tôi đã được thay đổi.  Chẳng hạn 
như cha tôi bắt đầu thức dậy sớm hơn một giờ vào các 

ngày Thứ Bảy có Khóa Cursillo Cuối Tuần để giúp nấu ăn sáng tại Đền Thánh  An-Tôn 
tại Cincinnati, nơi tổ chức Khóa Cursillo.  Khi tôi còn ở trường trung học, cha tôi bảo tôi 
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đi theo. Tôi từng giúp cha tôi đập bể trứng gà, nhiều đến độ tôi chưa bao giờ mơ tưởng 
một nhóm người có thể ăn hết, và tôi đã phụ trách khuấy trộn những trứng gà đó cho 
đến khi lòng trắng và đỏ của trứng được trộn đều, tương đối,  Tôi không bao giờ ăn 
những trứng đó.  Tôi ăn lót lòng bánh có trộn cà-phê trong khi tôi khuấy trứng.  Sống 
như những Cursillistas, mẹ tôi và cha tôi có thói quen đi hội nhóm thân hữu, tham dự 
các buổi hội Ultreyas, và sau đó vào các buổi chiều Chúa nhật độ mỗi tháng đi tham dự 
Lễ Mãn Khóa Cursillo.  Thật ra, tôi đã học cách phát âm các từ ngữ như Ultreya, 
Cursillo, palanca, và Cursillistas, trước khi tôi học đánh vần những từ này. Là đứa con 
thứ hai trong gia đình, tôi đã bị bắt “giữ em” quá thường xuyên mỗi khi cha mẹ tôi đi 
tham dự các sinh họat Cursillo và chị tôi thì 'bận rộn' với sinh hoạt xã giao của chị ấy. 
Tôi càu nhàu, phàn nàn, lầm bầm, gắt gỏng (không bao giờ để cha mẹ tôi biết, bởi vì 
chắc các ngài không hề thương hại tôi), tôi cảm thấy bị lợi dụng, chẳng qua đó là duyên 
số phải sống bất hạnh, tôi nghĩ như thế.  Khi tôi có đủ can đảm lớn tiếng phản đối, thì 
cha mẹ tôi phản ứng với nụ cười trên môi, chắc chắn đó là điều mà cha mẹ tôi đã học 
được ở kinh nghiệm Cursillo của họ. “Hãy phó dâng hết; hãy biến những nỗ lực ấy 
thành palanca cho những người tham dự Khóa Cuối Tuần. Hãy làm với một tinh thần 
bác ái Kitô giáo.”  
 
Và sau đó khi chính tôi tham dự Khóa Cursillo Cuối Tuần, tôi đã nghe các anh (không 
chỉ có linh mục... mà thực sự họ là những người bình thường!) nói về Chúa Giêsu yêu 
thương họ như thế nào (tôi không nghĩ họ đã nói về điều đó) và cảm nhận ra rằng 
Thiên Chúa cũng yêu thương tôi nữa.  Tôi bắt đầu Ngày Thứ Tư của tôi đi tìm kiếm một 
mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu trong bối cảnh của cộng đồng Kitô hữu.  Những 
lời nói, 'Chúa Kitô tin tưởng nơi con' và lời đáp trả, 'Và con trông cậy vào Ơn Thánh 
Chúa' đến tháng Mười Một này đã 31 năm rồi, mà ngày nay vẫn còn là những lời của 
chân lý.  Nhưng điều tuyệt vời về mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa là Người 
luôn luôn đi bước đầu tiên.  Chúa yêu thương chúng ta trước khi chúng ta có thể yêu 
Chúa.  Người đã cứu chuộc chúng ta.  Người dẫn dắt chúng ta theo một hướng độc 
đáo mà chúng ta cần phải đi vì Chúa yêu thương chúng ta.  
 
Và chúng ta cần được hướng dẫn.  Chúng ta cần một mục tử.  Tôi không biết các bạn 
như thế nào, chứ tôi thì vốn nghi ngờ rằng nhiều người trong chúng ta chưa trông  thấy 
chiên và mục tử thực sự. Tôi đã trông thấy chiên và người chăn chiên một lần trong 
một dịp đến thăm quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) vào mùa xuân năm 1999.  Ngày đó, 
người chăn chiên đang dẫn các con chiên đến một vị trí mới để ăn cỏ.  Thậm chí mặc 
dù nhiều người trong chúng ta chưa trông thấy một người chăn chiên, nhưng chúng ta 
có nghe mô tả công việc của một người chăn chiên nhân lành trong Thánh Kinh. Một 
mục tử nhân lành: 
 

> đi tìm đàn chiên của mình khi một số chiên đã bị tản mác;   
> đi cứu các con chiên ra khỏi tất cả những nơi chúng tản mác;   
> mang những con chiên trở về đất riêng của chúng;   
> cho chiên ăn, bên các dòng suối, cho chúng ăn nơi đồng cỏ tốt tươi (tương tự   
  ăn tại nhà hàng 5 sao đối với con chiên);   
> mang những con chiên lạc trở về;   
> băng bó vết thương những con chiên bị què;   
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> bổ sức cho những con chiên yếu đuối;   
> canh chừng đàn chiên;     
> hy sinh mạng sống mình cho các con chiên;   
> biết chiên của mình và con chiên biết mình;     
> đem những con chiên khác trở về đàn chiên;    
> vui lòng và tự nguyện làm tất cả những công việc này.     
 

Hình ảnh này của người chăn chiên là một hình ảnh an ủi nhất trong Thánh Kinh. Và 
nếu người chăn chiên này nhân lành, các con chiên không có gì để lo sợ và chúng sẽ 
chẳng muốn chi.  Những lời của Thánh Vịnh 23, những lời rất quen thuộc, trên môi 
miệng chúng ta, 'Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì... Lạy Chúa, dầu 
qua (thung) lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.' 

 
Nhưng nếu chúng ta có cơ hội phỏng vấn một mục tử thời nay và hỏi xem họ có 100 
con chiên và nếu một con bị thất lạc, họ có để lại 99 con kia và đi tìm kiếm con chiên bị 
lạc chăng?  Điều chắc chắn là vị mục tử ngày nay sẽ nói 'không'.  Nếu tôi bỏ lại 99 con 
và lo đi tìm con chiên bị thất lạc, tôi có lẽ sẽ mất nhiều chiên hơn trong đàn.  Hoặc nếu 
bạn hỏi người mục tử ngày nay, nếu một trong những con chiên của họ đang bị đe dọa 
đến tính mạng hoặc bị mắc kẹt với con thú dữ nào đó có thể hảm hại họ, liệu họ có 
dám liều mạng để cứu sống con chiên của họ chăng?  Điều chắc chắn là mục tử ngày 
nay sẽ nói 'không'.     
 
Nhưng Thiên Chúa, vị mục tử nhân lành chăn dắt chúng ta, không những yêu thương 
nuôi dưỡng, và giữ gìn con chiên của mình; Chúa còn liều mình hy sinh chính mạng 
sống mình cho chúng ta.  Vì chưng, chính Thiên Chúa chúng ta “đã mang lấy tội lỗi của 
chúng ta trên thập giá hầu chúng ta thóat khỏi mọi tội lỗi, chúng ta mới có thể sống cho 
công lý.' 
 
Đôi khi không phải dễ dàng mà có thể nghe tiếng nói của Vị Mục Tử Nhân Lành đã gọi 
tất cả chúng ta. Mục Tử Nhân Lành luôn luôn tìm cách bảo vệ con chiên của mình, luôn 
luôn tìm cách để chữa lành con chiên mình.  Nếu Thiên Chúa là Mục Tử của chúng ta, 
và là Đấng Bảo Hộ chúng ta, chúng ta chắc lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, và 
bước đi theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa.  Mặc dù vậy, đôi khi theo Chúa Giêsu 
cũng phải chịu rủi ro, thậm chí còn bị mất tiếng tăm hay cả mạng sống nữa.  Theo 
truyền thống, Thánh Phê-rô đã cử Thánh  Apollinaris, mà ngày lễ chúng ta mừng kính 
ngày hôm nay (thứ Sáu, 20-7), đến thị trấn Ravenna, Nước Ý, làm giám mục tiên khởi 
tại đó. Thánh nhân đã rao giảng Tin Mừng, thi hành công việc truyền giáo và tông đồ rất 
thành công đến độ ngài đã bị đánh đập và bị đuổi khỏi thành phố ba lần.   Sau đó, ngài 
đã chết vì vết thương do một trận đòn dữ tợn khác. Các đấng tử vì đạo  là những người 
thà chấp nhận cái chết hơn là chối từ niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô, hơn là 
chối từ đi theo Vị Mục Tử Nhân Lành.  Và chúng ta tin rằng Vị Mục Tử Nhân Lành  
nhập vào đời sống của chúng ta hôm nay bởi vì Thiên Chúa quan tâm.  Con Một Thiên 
Chúa đã có thể từ bỏ nhân loại cứ khăng khăng phạm tội, nhưng Người đã không đành 
lòng. Người đã đến cứu chuộc chúng ta.  Người đã đến cho chúng ta một cuộc sống 
dồi dào, như Chúa Giêsu đã nói với chúng ta.  Đức tin của chúng ta cho chúng ta biết 
rằng Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành của chúng ta muốn dẫn đưa chúng ta 
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về thiên đàng vì đó là nơi Người đang ở, đó cũng là căn nhà vĩnh cửu của chúng ta, và 
đó là lý do tại sao Chúa đã đến với chúng ta.  Chúng ta tin và theo Chúa bởi vì sứ điệp 
của Người mang lại sự khác biệt trên thế giới như là lý do tại sao chúng ta đang tập 
họp nơi đây hôm nay.   
    
 GÂY QUỸ HỖ TRỢ PT CURSILLO:  
Ngày 19 tháng Ba năm 2012, Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đã giới thiệu một cuộc 
THI ĐUA cho các PT tại giáo phận dựa trên con số đăng ký ghi danh tham dự Đại Hội 
Cursillo Thường Niên Toàn Quốc Kỳ Thứ 22. Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc hân hoan  
báo tin giáo phận có con số đăng ký cao nhứt trước ngày 31-5-2012 là GIÁO PHẬN 
BROOKLYN, nhóm nói tiếng Tây Ban Nha.  Giáo Phận Brooklyn được tặng một phiếu  
ghi tên tham dự Đại Hội miễn lệ phí. PT Cursillo tại hai giáo phận có số ghi danh cao 
đồng hạng là TỔNG GIÁO PHẬN NEW YORK và GIÁO PHẬN KANSAS CITY, KS.  Mỗi 
nơi sẽ nhận được một phiếu mua tài liệu Cursillo trị giá $100 mỹ kim. XIN CHÚC 
MỪNG CÁC BẠN! Tạ ơn Chúa mỗi bạn đã “hiện diện” cùng với hơn 400 Cursillistas 
khác! 
 
Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc cũng vui mừng thông báo cuộc quyên góp trong Thánh 
Lễ chiều thứ Bảy được $6,208 mỹ kim. Chân thành cám ơn các bạn Cursilistas đã rộng 
lượng hỗ trợ PT Cursillo của chúng ta! 
 
Sau hết, Quỹ Hỗ Trợ PT Cursillo là kết quả của Chiến Dịch Vận Động Hàng Năm Kỳ 1 
kêu gọi mỗi người ủng hộ 1 mỹ kim. Đa số tài chánh thu được đều do các PT Cursillo 
giáo phận ủng hộ. Tuy nhiên, một vài Cursillistas đã gởi chi phiếu hoặc thẻ tín dụng cá 
nhân thay vì gởi qua PT Cursillo giáo phận. Cách thức này chúng tôi hoàn toàn chấp 
nhận và vui mừng đón nhận. Nhân tiện Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc hoan hỷ thông 
báo Chiến Dịch này quyên góp được $16,393 mỹ kim! ĐA TẠ, ĐA TẠ! Chúng tôi vô 
cùng biết ơn! Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ xem chiến dịch này như một trong 
những kết quả tuyệt vời và biết rằng kết quả này là do các anh chị Chủ Tịch VPĐH/GP  
nỗ lực kêu gọi CĐ Cursillo và đã nhận được sự đáp ứng nồng nhiệt. Xin các bạn vui 
lòng xem danh sách đóng góp cho Chiến Dịch Ủng Hộ 1 mỹ kim này mà Trung Tâm 
Cursillo Toàn Quốc ghi nhận mỗi GP và cá nhân riêng biệt về món quà của họ. 
  
QUÀ TẶNG HIỆN 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 trên Trang 
Nhà của Phong Trào, www.natl-cursillo.org/viet/. 

 
TRUNG TÂM  CURSILLO® TOÀN QUỐC 
Trung Tâm Cursillo® Toàn Quốc sẽ đóng cửa Thứ Hai, 3- 9 – 2012 nghỉ Lễ Lao Động. 
Sẽ mở cửa trở lại Thứ Ba, 4-9-2012 lúc 9 giờ sáng (giờ TX). Xin lưu ý để liên lạc VP     
vào giờ thuận tiện.  
 
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN & HY SINH HẢM MÌNH (PALANCAS) 
Thứ Hai  - Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận 
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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 và NACG (Nhóm Bắc Mỹ Châu) 

 
Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho nhau, cho PT Cursillo® 
Toàn Quốc. 

 
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 
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Ghi Ơn các CURSILLISTAS 
CHIẾN DNCH YỄM TRỢ 1 MỸ KIM HÀNG NĂM KỲ 1 
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$16,393 
DE COLORES! 

______________________________________________________________________________ 
 

Alfred Johnson, Diocese of Rockford, $50 
Allentown Cursillo English, $300 
Atlanta Cursillo Spanish, $272 
Baltimore Cursillo English, $27 
Camden (So. Jersey) Cursillo English, $100 
Carlo and Kathleen Chinici, Diocese of 
Springfield, $15 
Charleston Cursillo English, $41 
Chicago Cursillo Spanish, $318 
Cincinnati Cursillo Vietnamese, $20 
Corpus Christi Cursillo Spanish, $100 
Crookston Cursillo English, $100 
Dallas Cursillo Spanish, $407 
Fela Alfaro, Diocese of Dallas, Spanish, $50 
Dennis J Hupp, Diocese of Arlington, $125 
Denver Cursillo Spanish, $120 
Detroit Cursillo Vietnamese, $100 
Fort Worth Cursillo English, $103 
Fort Worth Cursillo Spanish, $94 
Francis and Karen Lynch, Diocese of 
Springfield, $45 
Gayle and Greg Hohman, Diocese of Mobile, 
$182 
Grand Rapids Cursillo Vietnamese, $220 
Julia and Roberto Garza, Diocese of 
Brownsville, $100 
Kansas City, KS, Spanish, $180 
Knoxville Cursillo English, $36 
Knoxville Cursillo Spanish, $32 
Lansing Cursillo English, $500 
Louisville Cursillo English, $27 
Mary and David Casselman, Diocese of Fort 
Worth, $100 
Manchester Cursillo English, $838 
Metuchen Cursillo English, $425 
Miami Cursillo English, $100 

Mobile Cursillo English, $255 
Most Reverend Eusebio Elizondo, M.Sp.S., 
Archdiocese of Seattle, $5,000 
Mrs. Dorothy I Ladegast, Archdiocese of 
Louisville, $10 
Nelba and Jose Fermin, Diocese of 
Providence, $50 
Oakland Cursillo Filipino, $200 
Oklahoma City Cursillo English, $240 
Oklahoma City Cursillo Spanish, $267 
Onofre and Ylonka Jimenez, Diocese of 
Providence, $20 
Orange Cursillo Spanish, $361 
Orlando Cursillo Vietnamese, $145 
Owensboro Cursillo English, $79 
Providence Cursillo Spanish, $175 
Region 11 Cursillo, $213 
Region 2 Cursillo English and Spanish, 
$1,000 
Richard Kohl, Diocese of Joliet, $50  
Richard Stratford, $1 
Ronald L. Jandernoa, $10 
San Bernardino Cursillo English, $407 
San Bernardino Cursillo Spanish, $140 
San Francisco Cursillo Filipino, $250 
San Francisco Cursillo Spanish, $150 
San Juan Diego Catholic Church, Diocese of 
Brownsville, $200 
Savannah Cursillo English, $100 
Scranton Cursillo English, $400 
Toledo Cursillo English, $691 
Trenton Cursillo English, $200 
Venice Cursillo Spanish, $356 
Washington, D.C. Vietnamese, $100 
Wichita Cursillo English, $45 
Yakima Cursillo English, $151 


