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Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Kỳ 25: Những Điểm Nổi Bật
Trần Thái Hoàng, Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo TQ
Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Kỳ 25 đã diễn ra tại Đại Học Villanova ở Philadelphia, PA, từ
ngày 23 đến 26, tháng 7/2015. Đây là một cuộc tụ tập hằng năm của các Cursillistas hứng khởi
và ham học hỏi trong Tình Thương Yêu và Tình Bạn Hữu. Có tất cả 653 Cursillistas tham dự,
thuộc 5 Nhóm Ngôn Ngữ khác nhau đến từ khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ.
Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc đã khai mạc chiều Thứ Năm với lời cầu nguyện đặc biệt và sự
chúc lành của Cha Alex Waraksa, LM Linh Hướng PT Cursillo® Toàn Quốc.
Đức Cha Carlos A. Sevilla, Dòng Tên, Giám Mục nghỉ hưu GP Yakima, và là GM
Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc, đã chủ sự Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội với
43 giáo sỹ đồng tế, bao gồm linh mục và phó tế vĩnh viễn, với khoảng 700
Cursillistas tham dự cùng nhiều thiện nguyện viên thuộc PT Miền II. ĐGM Sevilla
cám ơn các giáo dân và giáo sỹ tích cực hỗ trợ PT Cursillo và Giáo Hội.
Tiến Sỹ Ralph Martin đến từ GP Lansing, MI là diễn giả chính của Đại Hội với đề
tài, Tình Bạn với Chúa Kitô: Chìa Khóa cho việc Truyền Giáo. TS Ralph chia
sẻ: “điều quan trọng nhứt đã xảy đến cho tôi trong năm 1964 là tôi đã thực sự
sống một Khóa Cursillo để gặp gỡ và phó thác cuộc đời của tôi cho Chúa Kitô ...
để yêu mến Chúa Kitô và giúp tha nhân hiểu biết Chúa.”
Phó Tế Gary Terrana, Phụ Tá Linh Hướng PT Cursillo TQ, đã nói về đề tài Bác Ái
trong Thế Kỷ 21. Đức Ái có một vị thế cao cả và vinh dự như thế bởi vì nhân đức
này là mối quan hệ giữa Thiên Chúa và con người. Đức Ái cao trọng hơn mọi
nhân đức. Đó là nhân đức đầu tiên của mọi nhân đức, bởi vì Đức Ái nối kết chúng
ta với Chúa Kitô và tha nhân một cách mật thiết. Yêu mến Chúa có nghĩa là chúng
ta muốn làm vui lòng Chúa bằng cách làm việc thiện. Yêu thương tha nhân có
nghĩa là chúng ta ước muốn những điều may lành cho họ.
Maribel Gomez đến từ TGP Los Angeles, CA, trình bày về Thái Độ và cách Ứng
Xử. Người ta có thể dạy về các hệ thống và kỹ thuật, nhưng thái độ thì người ta
không thể dạy. Và chúng ta biết rằng việc người ta phản ứng còn tùy thuộc vào
thái độ của họ. Thái độ là một khuynh hướng mà con người phát triển từ những
kinh nghiệm họ trải qua. Thái độ của chúng ta đều do những kinh nghiệm của
chúng ta và những lựa chọn chúng ta quyết định đều nhằm thích ứng với môi
trường xung quanh.
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LM John Meyers thuộc TGP Philadelphia, nói về Cầu Nguyện và Nhận Biết
Thánh Ý Chúa. Nghệ thuật nhận thức có nghĩa là phân biệt giữa những ước
muốn hoặc động cơ nào là của Chúa và là của thế gian, của chính mình, và của ma
quỷ. Đó là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Điều quan tâm thứ nhì đối với
chúng ta là phân biệt được những gì Thiên Chúa đang thực hiện trên thế gian xung
quanh ta, hoặc trước tiên làm thế nào có thể nhận ra, rồi sau đó tích cực cộng tác
với Chúa trong mỗi một môi trường của chúng ta.
Walter Benavides đến từ Giáo Phận Wichita, chia sẻ về Những Phương Cách
Giúp Tăng Trưởng Ngày Thứ Tư. Anh Walter tin chắc rằng niềm vui có được
là do anh sống Ngày Thứ Tư thường xuyên an vui trong Chúa Kitô. Đây không
phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mà "today" (=ngày hôm nay) được gọi là
"present" (= quà tặng -- trong tiếng Anh, danh từ "present" có 2 nghĩa: hiện tại và
món quà), bởi vì chính xác là như thế, và cũng là lý do hàng đầu của niềm vui
trong cuộc sống và niềm vui này, giống như sinh lực thì hay lây lan và đó là
phương cách tốt nhứt chúng ta dùng để hồi sinh các Hội Nhóm, Ultreyas và
Trường Lãnh Đạo của chúng ta.
Trần Thái Hoàng, Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo TQ, chia sẻ về Trung Tâm
Cursillo TQ và Hướng Nhắm Tới. Anh Hoàng cập nhật về những lợi ích và cơ
hội có được khi hỗ trợ Chiến Dịch Gây Quỹ $3mk/năm. Anh Hoàng cũng giới
thiệu Đợt Phát Động Chiến Dịch Năm Triệu MK như một phương tiện tạo tương
lai tươi sáng hơn cho PT Cursillo Toàn Quốc.
Buổi Văn Nghệ Liên Hoan trong Đại Hội Cursillo TQ đã diễn ra trong một bầu khí vui tươi, thân
thiện, hứng khởi và hòa thuận được biểu lộ trong các màn trình diễn văn nghệ và văn hóa thật đa
dạng. Chúa Giêsu quả thật là một Nhạc Trưởng tài ba của buổi Hòa Nhạc Giao Hưởng Tình Yêu
thứ 25 và chúng ta được chúc phúc trở nên khí cụ của Chúa.
Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc hân hạnh báo tin vui này: trong hai Thánh Lễ tại Đại Hội, các
Cursillistas đã rộng lượng đóng góp $5,861.32. Chân thành cám ơn lòng quảng đại của các bạn!
Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Cursillo TQ đang đúc kết để quyết định về ngày và địa điểm cho Đại
Hội TQ Kỳ 26 trong năm 2016 và sẽ công bố chi tiết trong Bản Tin Liên Lạc TQ tháng 10/2015.
Ba Cursillistas đã "trúng số" trong cuộc xổ số rút thăm và nhận được phiếu tham dự Đại Hội
Cusillo TQ Kỳ 26 miễn phí, Một Cursillista "trúng số" lãnh được bức tranh vẽ "logo" của Đại
Hội do Cursillista Họa Sỹ Richard McCann sáng tác, lộng kiếng trong một khuôn hình thật đẹp.
Xin các bạn vui lòng gởi các hình ảnh đã chụp được trong Đại Hội cho anh Dale Platteter, Quản
Gia Trang Nhà Internet của PT Cursillo TQ tại địa chỉ sau đây: cursillowebmaster@gmail.com.
Văn Phòng Điều Hành TQ, Nhân Viên Trung Tâm Cursillo TQ, và Chị Jackie DeMesme-Gray,
Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Cursillo TQ lần thứ 25, chân thành cám ơn tất cả các
Cursillistas đã tham dự Đại Hội và các Cursillistas đã phục vụ trong nhiều ủy ban khác nhau tạo
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thành Nhóm Thiện Nguyện Viên Miền II. Tình bạn, tinh thần phục vụ và mọi đóng góp của các
bạn đáng được ghi công. Chúng tôi mong đợi gặp lại các bạn trong năm tới!

Cập Nhật Chiến Dịch Yểm Trợ $3 mk/năm
Cho tới ngày 15 tháng 7 năm 2015, Trung Tâm Cursillo TQ đã nhận được tổng số tiền là
$74,665 mỹ kim. Số tiền này tăng 9% kể từ tháng 5, 2015. Trung Tâm Cursillo TQ đã phát hành
140 chứng phiếu trị giá $13,950 mk cho các giáo phận đã ủng hộ PT Cursillo $200 mk hoặc hơn,
qua Chiến Dịch này.
Nhờ những đóng góp của các bạn cho Chiến Dịch này, các Cursillistas trong các Giáo Phận liên
kết với PT qua niên liễm, có thể hưởng thêm 10% giảm giá trong mỗi lần đặt mua tài liệu PT trị
giá trên $50 mk, kể từ 1 tháng 2 năm 2015. Nghĩa là các Cursillistas có thể nhận được tổng cộng
20% giảm giá như một đặc lợi do việc liên kết với PT Cursillo TQ qua việc ủng hộ niên liễm.
Trung Tâm Cursillo TQ cũng đã tặng chứng phiếu dùng để mua tài liệu cho 8 PT/GP đang nỗ
lực hình thành hoặc tái hồi phục PT Cursillo trong vùng liên hệ
Các Phong Trào GP được mời gọi tham gia Chiến Dịch 5 triệu mỹ kim từ ngày 1 -4/10/2015.
Đây là một biến cố gây hứng khởi và các PT Giáo Phận nào ủng hộ trên $3,000MK sẽ có cơ hội
nhận được những giải thưởng sau đây:
● Giải Nhứt: Phiếu tham dự miễn phí Đại Hội Cursillo TQ cho vị Linh Hướng, Chủ Tịch
VPĐH/GP và ĐHV/Trường Lãnh Đạo trong ba năm 2016, 2017 và 2018.
● Giải Nhì: Phiếu tham dự miễn phí Đại Hội Cursillo TQ cho vị Linh Hướng, Chủ Tịch
VPĐH/GP và ĐHV/Trường Lãnh Đạo trong hai năm 2016 và 2017.
● Giải Ba: Phiếu tham dự miễn phí Đại Hội Cursillo TQ cho vị Linh Hướng, Chủ Tịch
VPĐH/GP và ĐHV/Trường Lãnh Đạo trong năm 2016.
Xin vui lòng tiếp tục quảng bá Chiến Dịch $3mk/năm bằng mọi phương tiện như Nhóm Thân
Hữu, Ultreya, Trường Lãnh Đạo, Đại Hội Miền, các buổi hội thảo, tiếp xúc cá nhân, các nhóm
liên lạc bằng điện thư, v.v...Cần thêm chi tiết về Chiến Dịch này, xin vui lòng vào Trang Nhà sau
đây: https://www.natl-cursillo.org/donate/.

Trung Tâm Học Liệu (TTHL)
Hãy vào thăm Trung Tâm Học Liệu Cursillo tại http://www.natl-cursillo.org/viet/resources/
để nghe, xem hoặc lấy xuống các bài Rollos trong Đại Hội Cursillo TQ Kỳ 25. Mỗi bài được
trình bày dưới ba dạng: video, MP3 và bản in ra giấy. Một vài bài hôm nay có sẵn rồi; những bài
còn lại sẽ được tuần tự phổ biến. Các bài nói chuyện này là nguồn tài liệu xuất sắc cho việc làm
giàu kiến thức cho riêng bạn và chắc chắn cũng cho việc học hỏi trong Trường Lãnh Đạo nữa.
De Colores!
Giuse Trần Thái Hoàng – Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo TQ
Ceferino Aguillón, Jr. – ĐHV/TQ, Cộng Đồng nói tiếng Anh
Juan Ruiz – ĐHV/TQ, Cộng Đồng nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Lê Tinh Thông – ĐHV/TQ, Cộng Đồng nói tiếng Việt
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