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Thư Tín VPTƯ
Tháng 10/2012
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH P.T. CURSILLO TOÀN QUỐC
Văn thư thông báo việc anh Victor Lugo từ chức trong vai trò Giám Đốc Điều Hành PT
Cursillo Toàn Quốc có hiệu lực kể từ ngày 17-8-2012, đã được gởi cho tất cả anh/chị
Chủ Tịch Văn Phòng Điều Hành/GP và các vị Linh Hướng. Xin tất cả mọi người cùng
Văn Phòng Điều Hành PT Cursillo Toàn Quốc và chúng tôi Điều Hợp Viên phục vụ tại
Văn Phòng Trung Ương, tức Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc, cám ơn anh Victor trong
chín năm trong vai trò ĐHV/TQ phục vụ CĐ nói tiếng Anh và sau đó trong vai trò
GĐ/ĐH/TQ. Những đóng góp của anh Victor sẽ được biết ơn và ghi nhớ; đặc biệt trong
nỗ lực hướng dẫn Phong Trào chúng ta về nguồn và Đặc Sủng Hình Thành PT. Chúng
ta hãy cầu xinThiên Chúa chúc lành và hướng dẫn anh trong chặn đường kế tiếp của
cuộc đời anh.
Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc đang xem xét lại tiến trình sẽ được sử dụng để tìm
nhân sự điền thế vào chức vụ Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc PT Cursillo. Thông báo
về chức vụ này sẽ được công bố sau kỳ Họp VPĐH/TQ đầu tháng 11/ 2012.
SÁNG KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO LUYỆN ƠN GỌI PHỤC VỤ PT CURSILLO
Các bạn sẵn sàng để học hỏi thêm về mục đích, bản chất, tâm tưởng, và phương pháp
của Cursillo nhờ Đặc Sủng Hình Thành P.T. chưa? Hãy chuẩn bị …… các khí cụ và
nguồn tài liệu sẽ được gởi đến cho các bạn đấy! Trong tháng 7/2012, VPĐH/TQ đã
chấp thuận đề nghị sau đây của các ĐHV/TQ thuộc các nhóm nói tiếng Anh, Cef
Aguillón, Tây Ban Nha, Juan Ruiz, và tiếng Việt, Joachim LêTinhThông. Bản đề nghị
này đã được toàn thể VPĐH/TQ đồng thanh chấp thuận. Sáng kiến này nhằm hỗ trợ
các sinh hoạt trong giai đoạn Hậu Cursillo, tận dụng kỹ thuật tân tiến ngày nay, như
phương tiện power point, video, MP3, v.v… và không có ý đưa vào trong Khóa Cursillo
3 Ngày Cuối Tuần. Những hỗ trợ tài chánh để thực hiện dự án này đang được đón
nhận với lòng biết ơn hẩu giúp các ĐHV/TQ có phương tiện soạn thảo và phổ biến sản
phẩm hữu dụng này bởi vì mọi Cursillista khắp Hoa Kỳ đều được hưởng nhờ. Các bạn
có thể viết chi phiếu ghi tặng cho “National Cursillo Movement” với ghi chú đóng góp
cho “training initiative”. Chân thành cám ơn lòng hảo tâm của các bạn.
Mục Đích – Cung cấp thêm dụng cụ học hỏi, tin tức, và nguồn tài liệu được soạn sẵn
để sử dụng liền, nhằm gia tăng kiến thức của các Cursillistas về mục đích, bản chất, và
phương pháp của Cursillo nhờ Đặc Sủng của Cursillo.
Các Mục Tiêu
 Cung ứng tài liệu học tập sử dụng ba nguyên tắc căn bản của phương pháp giáo
dục người lớn, đó là nghe tiếng nói, xem hình và họat cảnh Cung ứng tài liệu

giáo huấn sử dụng phần mềm (software) và kỹ thuật hiện đại nhứt, như trình
bày bằng phương thức Power Point có âm thanh, thâu hình ảnh sống động,
thâu âm thanh bằng MP3, liên lạc qua Skype, v.v…
 Giúp các VPĐH cấp giáo phận, miền, và toàn quốc tiếp cận được thường xuyên
những trợ huấn cụ, các tin tức và nhiều nguồn tài liệu qua Trang Nhà Cursillo
Toàn Quốc.
 Cung cấp tài liệu học hỏi trung thành với Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo
 Cung cấp thêm phương cách giúp tạo cơ hội để có sự liên lạc sống động giữa
các Phong Trào Giáo Phận, Miền và Toàn Quốc sử dụng Skype, v.v…
Ghi Chú: Những khí cụ nói trên không nhằm thay thế công tác Tiếp Xúc Cá
Nhân, nhưng thật ra để bổ túc những điều học hỏi và dịch vụ từ Trường Lãnh
Đạo và Văn Phòng Điều Hành. Những khí cụ này sẽ được coi như những nguồn
tài liệu tương tự như các bài viết về Cursillo được phổ biến trong văn khố của
Trường Lãnh Đạo trên Trang Nhà PT Cursillo Toàn Quốc.
Những Lợi Ích
 Sáng Kiến Đào Luyện của PT Cursillo Toàn Quốc sẽ được hiện thực bằng ba
ngôn ngữ sau đây: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.
 Các Cursillistas sẽ có thể nhận những tin tức phù hợp với Đặc Sủng đích thực
của Cursillo 7 ngày trong tuần và 24 giờ mỗi ngày trên Internet.
 Các Cursillistas sẽ có cơ hội nghiên cứu và học hỏi từ tài liệu chính thức của PT
Cursillo do một nguồn cung cấp chính thức. Những khí cụ này rốt cuộc sẽ tạo
được tính cách kiên định trong mọi giai đoạn và cơ cấu điều hành của PT
Cursillo tại Hoa Kỳ bởi vì mọi người sẽ nghiên cứu và học hỏi cùng một tài liệu
và tin tức giống nhau.
 Các Cursillistas sẽ có cơ hội sử dụng tài liệu đào luyện của PT Cursillo Toàn
Quốc trong Trường Lãnh Đạo, trong các buổi Hội Thảo của Giáo Phận và/hoặc
trong các buổi hội họp và Hội Thảo của Miền, trong các sinh hoạt Ngày Thứ Tư,
v.v…
 Sáng Kiến Đào Luyện của PT Cursillo Toàn Quốc là một cách đáp ứng tích cực
và đúng lúc về những đề nghị trong các Chương Trình Mục Vụ của Giáo Phận
và Toàn Quốc.
 Sáng Kiến Đào Luyện của PT Cursillo Toàn Quốc sẽ mang lại nhiều lợi ích và do
đó giảm thiếu các chi phí liên quan đến việc đi lại tốn kém trong khi có thể cung
cấp tin tức và nguồn tài liệu có chất lượng nhờ kỹ thuật tân tiến hiện nay.
 Tin tức và nguồn tài liệu đào luyện của PT Cursillo Toàn Quốc sẽ được thông
báo và tồn trử để được tải xuống dễ dàng khi vào Internet qua Trang Nhà của
PT Cursillo Toàn Quốc.
 Sáng Kiến Đào Luyện của PT Cursillo Toàn Quốc cũng sẽ là một dịch vụ mới
nhằm phục vụ các PT Cursillo Giáo Phận hiện đang liên kết với PT Cursillo
Toàn Quốc.

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/.

Kết hiệp trong Phép Thánh Thể:
Ceferino Aguillón, Jr. – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Anh
Juan Ruiz – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Thông Lê – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Việt

