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Tháng 10/2011
THƯ TÍN VPTƯ
AI YÊU MẾN THẦY, THÌ SẼ GIỮ LỜI THẦY (Ga 14:23)
Các Bạn Cursillistas thân mến:
Tôi tạ ơn Chúa về các phước lành Chúa ban cho Đại Hội Cursillo
Toàn Quốc cuối tháng 7/2011 vừa qua tại San Antonio, Texas.
Chúng ta đã có trên 500 người tham dự và nhữrng bài nguyện
gẫm, các bài thuyết trình kỹ thuật, và những lễ hội đã nâng cao
tinh thần của tất cả những người tham dự. Tôi cũng biết ơn đối với
tất cả những người đã cống hiến thời giờ, công sức và thực hiện
Palancas cho Đại Hội này.
Bây giờ mùa hè đã kết thúc chúng ta đang tiếp cận mùa Thu. Đây
là một thời gian để tận hưởng những thay đổi của lá cây và các
màu sắc rực rỡ của một mùa mới. Đó là vẻ đẹp của một kính vạn
hoa trong thiên nhiên và cách thức thiên nhiên khoe vẻ đẹp của
mình trong những ngày cuối cùng của cuộc sống theo mùa. Với những chiếc lá vàng rơi, chu kỳ
sẽ hoàn tất và sẽ sớm kết thúc mùa này, và mùa đông bắt đầu mang lại một sự nghỉ ngơi trong
chu kỳ của thiên nhiên hoặc thời kỳ "nghỉ ngơi mùa đông trong cuộc sống" như khi chúng ta sẽ
di chuyển vào giữa mùa đông giá lạnh, và do đó, dẫn tới sự chuNn bị cho những thay đổi mới.
Như là sự khởi đầu của một mùa phụng vụ mới, Mùa Vọng tuyệt vời sẽ mang lại một sự đổi mới
trong Phụng Vụ của Giáo Hội Công Giáo với việc sử dụng Sách Lễ Rôma mới cho cộng đồng
nói tiếng Anh trên thế giới.
Điều đó có ý nghĩa gì cho cách thờ phượng của chúng ta? Nó có nghĩa là một lần nữa, Giáo Hội
sẽ trải qua kinh nghiệm đổi mới cách thờ phương chân thực trong Thánh Lễ Misa bằng cách
nồng nhiệt đón nhận một bản dịch hoàn hảo hơn từ văn bản gốc Latinh. Tại sao điều này quan
trọng, bởi vì bản văn mới mời gọi chúng ta thờ phượng chân thực hơn ", nhưng giờ đã đến, và
chính là lúc này đây – giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong
Thần Khí và sự thật”, (Ga 4:23). Đây là hành vi cao cả nhất mà chúng ta có thể dâng lên Thiên
Chúa, nghĩa là yêu mến Người và thờ lạy Người như Người mong muốn được yêu thương. Bản
kinh này cũng kêu gọi chúng ta là những kẻ mà chúng ta nói chúng ta là, chẳng hạn như: là
Cursillistas, là Kitô hữu, là người Công Giáo, như một Giáo Hội rộng mở hoàn toàn cho Chúa,
để bắt chước Người trong mọi sự và yêu mến Người hầu chúng ta có thể yêu mến Chúa Cha, và
một ngày nào đó nhìn thấy Chúa Cha và ở với Chúa Cha mãi mãi.
Lời kêu gọi trở nên đích thực hơn thật là cần thiết để hiểu biết và sống sự thật và sự chân thành
như chúng ta là Kitô hữu, là người Công Giáo và thậm chí là những Cursillistas cho ai! Làm thế
nào chúng ta có thể là những Cursillistas đích thực hơn? Bằng cách trở nên những người Công
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Giáo đích thực hơn. Chúng ta làm điều này khi chúng ta sống những điều căn bản Kitô giáo,
những gì căn bản là người Công giáo, đó là sống các Giới Răn bằng một đời sống ân sủng, tham
gia vào đời sống bí tích của Giáo Hội, và ba trụ cột hoặc kiềng ba chân của Phong Trào Cursillo
chúng ta với lòng sùng đạo, học đạo và hành đạo. Chúng ta sống như thế khi chúng ta tích cực
tham gia vào cộng đồng Ngày Thứ Tư của chúng ta trong Hội Nhóm Thân Hữu hàng tuần và
trong Ultreya. Và đối với những người được chọn là thành phần lãnh đạo của Phong Trào
Cursillo, thì phải tham gia trong Trường Lãnh Đạo và Văn Phòng Điều Hành.
Từ quan điểm lãnh đạo, chúng ta rất nhiều lần nhìn thấy sự nhầm lẫn của những Cursillistas bỏ
đi tính cách xác thực của mình bằng cách cố gắng làm cho Cursillo không còn là Cursillo chân
thực nữa, do đó, dẫn đến thay đổi trong Phong Trào với hậu quả là làm bừa bộn Khóa Cursillo
Cuối Tuần hoặc giảm bớt các cuộc gặp gỡ đích thực với chính mình, với Chúa Giêsu, và tha
nhân và biến phương pháp của PT Cursillo chiều theo ý muốn của riêng cá nhân mình. Thật vậy,
phương pháp Cursillo là một kế hoạch rõ ràng đã được khai triển trong hơn 67 năm qua. Phương
pháp này được cấu trúc đúng đắn và món quà Đặc Sủng Cursillo của Chúa Thánh Thần là điều
cần thiết cho kinh nghiệm sống Khóa Cursillo. Chúng ta không nên cố gắng phát minh ra một cái
gì thay thế phương pháp Cursillo chỉ vì cho đó là một cái gì độc đáo hoặc muốn đổi mới. Có đủ
sự đổi mới trong cuộc sống theo Thần Khí của Cursillo đúng như ý nghĩa đích thực kể từ lúc
khởi đầu. Có lẽ chúng ta chỉ cần nghiên cứu phương pháp Cursillo kỹ hơn và chỉ việc đem ra áp
dụng mà thôi.
Biết bao nhiêu lần bằng cách thay đổi Khóa Cuối Tuần với những thứ không cần thiết, thí dụ như
mañanitas, agape, Rollo hôn nhân, rửa chân các ứng cử viên, hoặc cố gắng làm cho Khóa
Cursillo trở thành một khóa tỉnh tâm thay vì một cuộc gặp gỡ riêng tư với Chúa Kitô sống động,
hoặc không chu toàn tất cả các đòi hỏi cần thiết cho sự viên mãn của kinh nghiệm hoán cải trong
Khóa Cursillo, hoặc bỏ đi hay thêm vào những tài liệu mà không bao giờ có ý định cho vào trong
Khóa Cursillo, thì chúng ta bằng cách nào đó đánh mất tính chất xác thực của chúng ta. Nếu
chúng ta trung thành với mục đích và phương pháp Cursillo đúng như dự tính thì chúng ta có thể
sống trọn vẹn Khóa Cursillo và được tự do tận hưởng ý nghĩa đích thực của Cursillo, một cuộc
gặp gỡ thân tình với Chúa Kitô và liên tục được Chúa yêu thương hầu giúp chúng ta hoán cải
liên lĩ và thường xuyên để trở nên những Kitô hữu Công Giáo đích thực hơn, đó là những kẻ yêu
mến đức tin của mình và yêu mến Giáo Hội cùng ao ước làm chứng cho tình bạn của Chúa
Giêsu đối với thế giới.
Sự đổi mới đòi hỏi phải sẵn sàng mở rộng lòng mình cho Chúa Thánh Thần và điều đó xảy ra khi
chúng ta hiểu rõ ràng về cách chúng ta cầu nguyện và hiểu biết về Đặc Sủng Cursillo của chúng
tôi và lời mời gọi “trở nên / là” Kitô hữu.
Thật vậy, có rất nhiều cách để tìm thấy tình yêu của Chúa Giêsu, và Cursillo là một cách, tuy
nhiên đây là một cách có tác động rất mạnh nếu chúng ta sẵn sàng thừa nhận phương pháp thích
hợp của Cursillo. Chúng ta có thể mang lại nhiều người đến cùng Chúa nếu chúng ta thả lưới và
làm chứng một cách chân thực tính cách sâu sắc của việc canh tân Kitô giáo trong Phong Trào
Cursillo. Trước khi rời các môn đệ, Chúa đã nói với các ông “ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời
Thầy”. Bằng chứng của tình yêu là tôn kính sự thật và làm tất cả những gì chúng ta có thể sống
sự thật ấy bằng cách sống những giới răn của tình yêu thương và chân lý.
Tôi biết ơn tất cả các bạn là Cursillistas chân thật nỗ lực để được trung thành với Phong Trào.
Tôi cầu nguyện để chúng ta tiếp tục nổ lực thực hiện điều này một cách khả quan nhứt trong sáu
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nhóm ngôn ngữ khác nhau ở trong khoảng hơn 150 giáo phận, và gần 1.000.000 Cursillistas mà
chúng ta ước tính hiện nay ở Mỹ.
Xin Thiên Chúa ban phước lành cho tất cả các bạn là Cursillistas để giữ ngọn lửa của mình, ánh
sáng cho Chúa Giêsu, và ra đi công bố Tin Mừng tình yêu Chúa Kitô theo cách các bạn sống ơn
gọi làm bạn hữu, yêu mến và thương xót những kẻ tội lỗi, đưa tay tiếp cận những kẻ sống xa
Chúa và mời gọi họ liên kết mật thiết với Chúa chúng ta và Đấng Cứu Thế và là người bạn thân
thiết nhứt, đó là Chúa Giêsu Kitô. Hãy nhớ rằng, Chúa tin tưởng nơi các bạn!
De Colores!
Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin chở che các bạn
LM Peter M. Jaramillo SSA,
Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc
P.T. CURSILLO (HỘI HỌC KITÔ GIÁO) – MỘT PHONG TRÀO GIÁO DÂN
"Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân
sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin
Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng
chẳng lên Giêrusalem để gặp các vị đã là Tông Đồ trước tôi” (Galát 1:15-17
Một số người nói tiếng Anh sử dụng từ “layperson” (giáo dân), trong khi cũng có những người
khác thích từ “laity” hơn. Cả hai từ ngữ này đều được hiểu là có cùng một ý nghĩa. Thuật ngữ
này đề cập đến chúng ta, những người đã được rửa tội, là những người đã không nhận được "sự
đặt tay", tức là không được “phong chức thánh” hoặc không được lãnh nhận Bí Tích Truyền
Chức Thánh.
Kể từ khi bắt đầu Thế Kỷ XX đã có cuộc đối thoại về sự hiện diện và hoạt động của giáo dân
trong đời sống chung của Giáo Hội và sinh hoạt tông đồ giáo dân. Giáo dân là một niềm vui đầy
hy vọng; còn tông đồ giáo dân không phải là một ý tưởng gì mới mẽ, nó đã có từ trước rồi.
Trong Tin Mừng Phúc Âm, chúng ta tìm thấy nhiều cách, theo đó Chúa Giêsu mời gọi các giáo
dân thực thi công việc tông đồ. Lập tức ngay sau đó, Thánh Phaolô nhắc đi nhắc lại lời mời gọi
rao truyền Phúc Âm, loan báo lời mời này trong tất cả các nơi ngài đi qua.
Trong thế kỷ trước, giáo dân được nói đến như là "người khổng lồ đang ngủ say". Người "khổng
lồ" này đã bắt đầu thức dậy từ từ, tuy nhiên, lại bị cô lập ngay và cho là cá nhân trong một số
trường hợp. Và người khổng lồ này đã được đánh thức bởi những tiếng nói của các nhà thần học
là những vị đặt nền tảng cho sứ vụ của thành phần giáo dân trong Giáo Hội, mặc dù bị lãng quên
một cách nào đó.
Hiện nay, người khổng lồ này tỉnh táo và còn sống. Tính cách “bình thường" của việc giáo dân
tham gia tích cực trong công tác truyền giáo của sứ mệnh Giáo Hội, trong sự hiệp thông thân
thiết, mà theo Thánh Cyprianô, đó là sự hài hòa của tình yêu trong khi theo Chúa Giêsu Kitô, đó
là một niềm vui đối với Chúa.
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Điều quan trọng không phải là con đường vẫn còn gập ghềnh sỏi đá. Sự hiệp thông thân thiết này
với Chúa Kitô sẽ làm cho các sỏi đá biến mất và khai quang con đường.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Công Đồng Vaticanô II, cũng như Tông Huấn "Christifideles Laici",
(Người Tín Hữu Giáo Dân) đã được sử dụng như khí cụ nhằm huy động đánh thức thành phần
giáo hữu của Chúa Kitô
Công tác tông đồ của Tin Mừng Phúc Âm là cho tất cả mọi người. Đây không chỉ là một vai trò
cho hàng giáo sỹ. Tất cả chúng ta đã được đại diện bởi 72 nhà truyền giáo, được Thánh Luca
nhắc đến bởi vì mệnh lệnh "Hãy Lên Đường!" của Tin Mừng Phúc Âm "được nhắm vào và mở
rộng cho tất cả mọi người" (Christifideles Laici).
"Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân
sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin
Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các ly do tự nhiên, cũng
chẳng lên Giêrusalem để gặp các vị đã là Tông Đồ trước tôi” (Galát 1:15-17. Đây là cách Thánh
Phaolô, Quan Thầy của PT Cursillo, tuyên bố điều ấy; Tông Huấn ‘Người Tìn Hữu Giáo Dân’
("Christifideles Laici”) là tài liệu đầu tiên và quan trọng nhất. Chúng ta tất cả đều là Phaolô!
Trong sự soi sáng của lệnh truyền “Hãy lên đường”, tất cả chúng ta là những người tin vào Chúa
Kitô lập nên một cương lĩnh bởi vì bí tích Rửa Tội kết hợp chúng ta là tư tế, tiên tri, và vương
giả.
Trong Giáo Hội, không ai chỉ là một ngư phủ hay một mục tử và không ai chỉ là một con cá hoặc
một con cừu. Một lĩnh vực hoạt động rộng lớn được mở ra cho giáo dân khi tất cả những người
đã được rửa tội trở thành những con cá và ngư phủ ngay lúc ấy.
Nhiệm Thể mà chúng ta tạo nên, là một thân thể (1Cor 10:17), và mỗi người là thành viên “liên
đới với người khác" (Rom 12:5), “được nuôi dưỡng, được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân
mạch và dây chằng, và được lớn lên nhờ sức Thiên Chúa ban” (Col 2:19). Chúa Kitô là đầu của
thân thể này, và “chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân
thể” (1Cor 12:13. ), (Lumen Gentium 7). Khi các lưới đánh cá được thả xuống và bắt được nhiều
cá, thì điều gì xảy ra: đó là những người trên thuyền khi lưới của họ đã đầy cá rồi, liền ra tín hiệu
cho các đồng nghiệp của họ trong thuyền khác đến giúp đỡ.
Đây là học thuyết của Tông Huấn Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân): khi Tông Huấn này
rao truyền sự bình đẳng và đoàn kết của giáo dân và giáo sĩ trong Thành Thánh của Thiên Chúa,
nhận diện những Người này qua nhân phNm và quyền tự do của con cái Thiên Chúa, trong thiên
chức linh mục thông thường và nhờ ân sủng của Thiên Chúa, mỗi nhóm chia sẻ với nhau những
ân sủng cho riêng mình để cộng đồng và mỗi thành phần của những bộ phận của thân thể được
phong phú hơn nhờ việc chia sẻ cho nhau và cùng tìm kiếm để hoàn thành trong sự hiệp nhất.
Hầu “ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như
vậy anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa”
(1 Phêrô 04:10 ).
Thật vậy, có nhiều khó khăn lắm. Lúc nào cũng có "ảo tưởng" ngồi bên hửu hoặc bên tả của
"Thầy mình". Kẻ nào đã nhận ân sủng để được "làm lớn" thường hay quên rằng ai muốn “làm
đầu” thì phải làm đầy tớ mọi người, ngay cả khi được hướng dẫn bởi thiện ý, không chút nghi
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ngờ gì cả" (Mc 10:41-45). Không có gì là mới mẽ cả. Chúng ta đi theo cũng những con đường ấy
như thường lệ và chúng ta lại gặp gỡ cũng những người ấy.
Điều này đã được xác định là “con đường của giáo dân sau Công Đồng Vaticanô II vẫn không
thiếu những khó khăn và hiễm nguy" (Christifideles Laici).
Đôi lúc điều này xảy ra, và chúng ta nói điều này với lòng yêu mến, đó là bất cứ nơi nào Giáo
Hội mời gọi chúng ta là Giáo Hội, thì có những kẻ, hành xử trong tinh thần phục vụ và với thiện
ý, sẽ đòi hỏi một vị trí trong Giáo Hội mà vị trí này không xứng đáng và không thể dung thứ.
Đây là thời điểm của giáo dân. . . . tại đây và ngay bây giờ. Mặc dù, như Đức Hồng Y Rylko S.
nói với chúng ta, "Không dễ gì làm một giáo dân trong thế giới ngày nay” và "làm một giáo dân
trong thời đại chúng ta đòi hỏi lòng dũng cảm", tuy nhiên, đây là thời điểm của giáo dân, bởi vì
"không ai có thể thay thế giáo dân trong nhiệm vụ truyền giáo."
Phương thức truyền giáo mới sẽ được thực hiện chủ yếu là do giáo dân hoặc là không được thực
hiện gì cả.
Chúng ta, một mặt, cần phải chấm dứt việc đánh giá giáo sĩ và sau đó, đánh giá giáo dân. Chúng
ta phải ngưng chú tâm vào thành phần này hay thành phần kia. Hành động này có thể là phương
tiện để bắt đầu tháo gỡ các "nút thắt" cản trở đời sống của Giáo Hội
Một trong nhiều cách để đạt được điều này là luôn để cho mình được hướng dẫn bởi các mục
tiêu của Công Đồng Vaticanô II.
Một cách khác là tránh đưa ra những khẳng định nhiệt tình mà hiệu quả bị triệt tiêu ngay lúc
được đưa ra. Một cách khác nữa là phải kiên định về những điều chúng ta công bố và những gì
chúng ta sống.
Một cách khác là phải công bố những sự thật hoàn toàn, bởi vì khi chúng tôi ráp lại với nhau các
phần của sự thật, thì kết quả cũng chỉ là một nửa sự thật.
Chúng tôi muốn nêu rõ để tránh những sự nghi ngờ và các ý định không ngay lành là ở đây
không nhằm phủ nhận những vị được phong chức thánh, hàng giáo sỹ, cái vị trí xứng đáng của
các ngài trong đời sống của Giáo Hội, nhưng đúng hơn, những điều từ con tim của chúng tôi đó
là lời tuyên bố kiên quyết và rõ ràng về lòng yêu mến và ngưỡng mộ đối với thiên chức linh mục.
Tuy nhiên, như chúng ta đã nghe Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI phát biểu: "Thật là một điều
hay, đó là, không có sự chủ động của hàng giáo phNm, một sáng kiến nền tảng, như họ nói,
nhưng cũng với một sáng kiến từ trời cao, có nghĩa là, như một món quà của Chúa Thánh Thần,
từ đó phát sinh những hình thức mới mẻ của đời sống trong Giáo Hội như đã từng có trong mỗi
thế kỷ."
Trong những lời phát biểu của R. Cantalapiedra, chúng tôi là những giáo dân của các phong trào
giáo hội, những người thừa kế của nhóm 72 nhà truyền giáo ấy.
Tước vị "giáo dân" (Christifideles Laici) là mang vinh dự cho sự thật này; PT Cursillo hay Hội
Học Kitô Giáo là một phong trào của Giáo Hội do giáo dân điều hành.
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Phong Trào này xuất phát từ công tác tông đồ giáo dân, mà trong những năm 1940, Bản Chất và
Mục Đích của các Khóa Học và nền tảng của phương pháp luận của Phong Trào này khởi đầu
sau một cuộc nghiên cứu các môi trường thật công phu.
"Ý tưởng" này được biết đến đối với thành phần “được phong chức thánh" và các ngài đã chúc
lành với cả hai tay. Có được sự hòa hợp yêu thương, tức là sự hiệp thông giữa giáo sĩ và giáo
dân.
Các Khóa Học đều xuất phát từ công tác tông đồ giáo dân mang Tin Mừng, một cách đặc biệt
đến các môi trường trong đó mỗi người đang sống.
Các Khóa Cursillos đã được khai sinh, không phải là một phản ứng từ Giáo Hội đối với thế giới,
nhưng là một cách để nói cho con người biết là Thiên Chúa yêu thương họ. Các Khóa Học này
được nghĩ ra, được cấu trúc và được cầu nguyện không nhằm phúc âm hóa thế giới, nhưng để
phúc âm hóa con người. Khóa Học nhằm kích động lòng khao khát Thiên Chúa trong thế giới và
trong bối cảnh mà trong đó Kitô giáo phát triển và thăng tiến.
Mục đích mà "ý tưởng" của Khóa Cursillo tìm kiếm không phải là “làm được nhiều việc”, tham
dự nhiều sinh hoạt, nhưng là để tăng trưởng, để phát triển, và để trở nên Kitô hữu đích thực tại
nơi mà Thiên Chúa đã đặt để mỗi người với lòng tin, cậy, mến. Cuộc đời này, nhờ kết hiệp với
Chúa Kitô, có thể là một nguồn vô tận đầy ý nghĩa, chân thực, và là một chất xúc tác của năng
lực tiềm tàng và niềm vui của Lời Chúa trong gia đình, tại nơi làm việc và chốn vui chơi giải trí.
"Phương Pháp Cursillo nhằm mục đích góp phần thay đổi, trong ý nghĩa Kitô giáo, trong các môi
trường nơi người ta sống và sinh hoạt, bằng cách đưa những con người mới đã được thay đổi nhờ
họ gặp gỡ Chúa Kitô ..." (Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II). Trong khi mỗi người vẫn còn trong
tình trạng mà họ đã được mời gọi (1 Cor 7:24) bởi vì không nên mang ai ra khỏi tập quán chăm
sóc gia đình, công việc làm ăn, giải trí, mà đúng ra là cải đổi cách họ chăm sóc, tạo được ơn sủng
theo cách họ tự hướng dẫn mình.
Khóa Cursillo, giống như tất cả mọi thứ của con người, không được hoàn hảo, nhưng sự hỗn loạn
và các biến chứng bắt đầu xảy ra khi người ta, vì không có một ý tưởng rõ ràng về lý do tại sao
các Khóa Học đã được thiết kế như thế, mà lại có ý định bày tỏ lòng rộng lượng của mình như là
ân sủng của Thiên Chúa phát sinh, đi làm những điều mình tưởng tốt đẹp nhất cho mỗi người.
Trong các Khóa Cursillos một hướng đi của giáo dân được chỉ định bởi vì sách lược Cursillo tập
trung vào con người và các môi trường, chứ không phải vào các cấu trúc.
Công tác tông đồ, được triển khai nhắm một cách đặc biệt hơn vào các cấu trúc trong giáo xứ, đã
có từ trước và vẫn còn đấy. Công tác tông đồ này, rõ ràng là đặc biệt và bất thường, và được thực
hiện qua kế hoạch mục vụ của giáo xứ. Một việc mục vụ chắc chắn là rất tốt và hiệu quả đối với
những "người làm việc" được gọi vào làm vườn nho từ giờ đầu tiên, nhưng lại không phù hợp
với một kẻ mới hoán cải nồng nhiệt từ bỏ mình, bởi vì giáo xứ ngay lúc ấy có vẻ thu hẹp và
không đủ để đáp ứng nhu cầu của mối quan tâm mục vụ và tiến trình đào luyện của tất cả các tín
hữu. Nhà thờ giáo xứ hay các cấu trúc khác xem ra không phải là nền tảng thích hợp nhất và
thậm chí còn thua kém phương thức riêng biệt để tiếp cận các lĩnh vực nhất định, đặc biệt là
những người sống xa Chúa, và chuyển đổi họ trở nên những Kitô hữu đích thực..
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P.T. Cursillo tập trung nổ lực, một cách đặc biệt vào những kẻ xa Chúa, nhưng không có tính
cách độc quyền, nhắm vào những người không tham gia hoặc tham dự các sinh hoạt của giáo xứ
thường xuyên như một thói quen, do đó không làm cho họ quan ngại vì không tham gia. Sự thật
là khi giáo xứ có khả năng thực hiện một sự cộng tác xảy ra đúng lúc, giáo xứ sẽ luôn luôn được
hổ trợ một cách đơn giản, không cần xâm lấn vào các lĩnh vực hoặc nhận lãnh các vai trò thuộc
về các địa điểm khác.
Ông Eduardo Bonnín đặc biệt nhấn mạnh rõ ràng rằng PT Cursillo là một phong trào do sáng
kiến của giáo dân, trong đó các linh mục đóng góp trong vai trò chính của các ngài. Và PT
Cursillo chỉ có thể kiên trì và phát triển "với một sự hòa hợp hoàn hảo giữa các linh mục và giáo
dân." PT Cursillo, hơn bao giờ hết, phải được gắn chặt trong một đức tin sống động trong sự liên
kết chặt chẽ, trong tình bạn với tất cả mọi người, giáo dân và giáo sĩ, mà không hề có... thái độ
"độc tài" từ một phía nào. Và với lòng kính sợ thực sự, và liên tục tôn trọng cũng như trong trạng
thái bình thường có tính cách siêu nhiên, cụ thể là, không tin rằng họ biết, nhưng biết phải tin
như thế nào. Rõ ràng, Phong Trào Cursillo có thể mang Tin Mừng đến những người xa xôi nhất
và sống xa Chúa nhất ngay trong lãnh vực hoạt động bình thường của những vị được phong chức
thánh.
Cursillo, là một Phong Trào giáo dân trong Giáo Hội được thể hiện trong con người đang sống bí
tích Rửa Tội của mình, công bố Tin Mừng Phúc Âm, tình yêu Thiên Chúa, qua chứng từ cá nhân
ở những nơi họ thường lui tới, ngay trong khu vực mà chính họ đang sống: như ở nhà, tại nơi
làm việc, những chốn vui chơi giải trí, v.v.; nhưng luôn luôn kết hợp mật thiết với các linh mục
Chúng ta, linh mục và giáo dân, hãy cùng nhau cầu nguyện, như khi chúng ta gặp nhau trong khu
vực mà chính chúng ta đang sống vào đúng thời điểm ấy, chúng ta có thể yêu thương nhau (Lc
10: 25-29 và Mc 12:31) trong cùng một tinh thần của người Sa-ma-ri (Lc 10:30-37) bởi vì tất cả
chúng ta là Giáo Hội. Chúng ta không phải là Giáo Hội hay còn hơn Giáo Hội nữa chỉ vì chúng
ta chiếm một vị trí, lãnh một trách nhiệm hoặc một sứ vụ có tầm quan trọng hơn hoặc ít quan
trọng hơn.
Không phải như thế! Chúng ta là Giáo Hội bởi vì chúng ta được chịu Phép Rửa và được chứng
thực trong Đức Tin vào Chúa Giêsu Kitô.
Ultreya!
THĂNG TIẾN ĐỨC TIN CÔNG GIÁO
Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc tiếp tục cộng tác với Lighthouse Catholic Media, một chi
nhánh của Saint Joseph Communications (Cơ Sở Truyền Thông Thánh Giuse). Chi tiết được
phổ biến trên Trang Nhà của PT chúng ta: www.natl-cursillo.org/viet/.
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 đNy 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.
TRUNG TÂM CURSILLO TOÀN QUỐC
Trung Tâm sẽ đóng cửa thứ Hai, ngày 10 tháng 10 năm 2011, nghĩ Lễ Columbus. Sẽ mở cửa
trở lại thứ Ba, ngày 11 – 10 – 2011, lúc 9 giờ sáng (giờ Texas). Ngoài ra Trung Tâm cũng đóng
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cửa mừng Lễ Tạ Ơn, thứ Năm 24 -11-2011 và thứ Sáu, 25-11-2011. Xin vui lòng lưu ý ngày giờ
thay đổi như trên khi 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 (Cơ Quan Hoàn Vũ) và NACG (Nhóm Bắc Mỹ)
Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho nhau, cho Kỳ Họp Thường Niên của
VPĐH/TQ Hoa Kỳ từ ngày 4 – 6 tháng 11, 2011, và 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
Jorge Barceló – 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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