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, tôi
" (Roma 1:11-12).

Khóa Cursillo được hình thành để ta có thể sống Ngày Thứ Tư, hầu kết tinh trong đời sống mỗi người
tất cả những gì đã được trải qua kinh nghiệm sống ba ngày của Khóa Học, đó là sống những điều căn
bản để trở nên Kitô hữu đích thực trong tình bác ái và tình bạn.
Trong các bản tin trước đây chúng ta được chỉ cho thấy phương pháp Cursillo được biểu lộ rõ nét
trong ba giai đoạn của nó, hay là ba yếu tố căn bản: Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo. Do
đó, chúng ta tái xác định rằng ba yếu tố căn bản này liên kết mật thiết với nhau, như một vòng tròn,
tương tự như những mức độ thân thiện trong quan hệ tình bạn giữa người với người. Sự kết hiệp này
thực hiện được bởi vì Tiền Cursillo phát sinh Khóa Cursillo, rồi Khóa Cursillo phát sinh Hậu Cursillo,
và lần lượt Hậu Cursillo phát sinh Tiền Cursillo.
Hậu Cursillo là giai đoạn thứ ba của PT Cursillo, và là giai đoạn then chốt trong việc biến đổi ba cuộc
gặp gỡ được thực hiện trong Khóa Cursillo thành một thực tại liên tục và tiến bộ. Mục đích của Hậu
Cursillo là được nhìn thấy Chúa Kitô trong mọi lúc. Đây là nỗ lực với ước mong ánh sáng Chúa Kitô,
qua Khóa Cursillo, được đặt ngay trọng tâm môi trường di động vuông vức của mỗi người, sẽ luôn
luôn rực rỡ hầu có thể soi đường dẫn lối cho kẻ khác gặp gỡ Chúa Kitô và đón nhận ơn sủng Người.
Ngay t
ollo đầu ti n của Khóa Cursillo, lời Chúa hứa ban cho chúng ta sống trong n ủng được
nh c đến. Trong ba ngày của Khóa ọc, người ta nhấn mạnh li n tục điều này là ta có thể sống một
“Đời Sống Trong n ủng”. Trong ollo cuối c ng của Khóa ọc, người ta đề nghị Rollo “Bảo Toàn
n Thánh” trong tình bạn nhằm bảo đảm việc sống những điều căn bản của Kitô giáo bằng cách sống
trong n ủng tại các môi trường chúng ta và trong thế giới suốt Ngày Thứ Tư của chúng ta. Nội dung
của ollo Bảo Toàn n Thánh được trình bày và có thể thực hiện được nhờ tình bạn trong hai
phương cách hay chiều ích cụ thể, đó là chiều ích con người và chiều ích xã hội. ội Nhóm nh m
tới chiều ích con người, và chiều ích xã hội được chu toàn nhờ ltr ya.

"

" (Mt 18:20).
ội Nhóm là một huynh hướng b m sinh tự nhi n của mỗi con người bởi vì chúng ta là con người xã
hội. Tất cả mọi người đều đi tìm bạn b cho bất
hành vi hay sinh hoạt nào cho d hoạt động ấy đơn
giản hay sâu s c, tích cực hay ti u cực. ọi người đều tìm cách li n hệ với nhau bằng hình thức hay
phương cách nào đó, căn cứ vào sự iện thế giới cung ứng một phạm vi quan hệ rộng lớn bao quát.
Tuy nhi n, thật hó mà tìm được một mối quan hệ chân thực hoặc bền vững trong số các giá trị của thế
giới. Chúa i su Kitô cung ứng cho thế giới mối quan hệ tình bạn và mời gọi chúng ta li n hệ với
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nhau như những con người xã hội trong tình bạn.
Phương pháp Cursillo đặt nền tảng tr n mối quan hệ tình bạn này hầu làm sống động bản chất và mục
đích của Đặc ủng Cursillo. iệc nh c đến một tình bạn trong sạch như thế đến độ tình bạn ấy luôn
luôn sâu th m là đạt được chiều ích cốt yếu nhứt trong ội Nhóm. Nhằm mục đích và động cơ thúc
đ y nầy, ội Nhóm trở thành hí lực của ậu Cursillo.
Trong PT Cursillo, nhóm nh hông tụ họp để hành động, nhưng để
(
ơ ). Nhóm Nh
không có tham vọng về các thành viên trong nhóm có cùng ý kiến về bất cứ đề tài nào, và cũng hông
tìm kiếm những người trong cùng giai cấp với nhau, hoặc có những cảm nhận hay phản ứng giống
nhau về bất k điều gì xảy đến và nhứt là không h tìm cách b t họ đảm trách bất k hoạt động hay dự
án nào ngoài những trách nhiệm thông thường hằng ngày của họ.
Mục tiêu và mục đích của Nhóm Nh hông gì hác hơn hoặc ém hơn là để cho các b n h u trong
Nhóm cố g ng sống và chia sẻ với nhau, tr n căn bản hằng tuần, những gì mà mỗi người đã sống tách
biệt nhau trong các môi trường riêng của mình suốt tuần qua.
Sự kiện đơn giản này thường hông được chú ý tới trong tiến trình lãnh đạo nội bộ và trong những dự
án thông thường và các sứ vụ cũng như khi áp đặt hay chọn lựa những bài suy niệm được d ng để
thảo luận, để suy gẫm, v.v… tất cả những công việc này đều trái ngược với mục đích và ý hướng nền
tảng của phương pháp Cursillo.
Thật ra mọi thành viên của Nhóm đều ở trong tiến trình trở nên Kitô hữu đích thực cho n n điều này
cũng thông thường và tự nhi n đối với họ là họ muốn vui vẻ thể hiện mầu nhiệm Các Thánh Thông
Công và trở nên một phần của Nhiệm Thể Chúa Kitô trên một quy mô bình thường, tự nhiên, thực tiển
và thực tế
Những chân lý siêu việt này làm sáng t điều then chốt của tiến trình này là việc các cá nhân khác nhau
tự động quy tụ lại với nhau mà mỗi người đều có năng hiếu ri ng, và tính cách độc đáo được chia sẻ
và chấp nhận một cách tự do – lời chào h i De Colores làm cho Nhóm phong phú, tức là cho toàn thể
Nhóm cao si u hơn là khi các thành phần cộng lại. Khi các bạn cộng thêm sự kiện này họ là tất cả,
không những ở trong tiến trình hoán cải, nhưng còn là b n v i nhau, rồi những kinh nghiệm cá nhân
của họ đượm tinh thần Phúc Âm lúc đó được chia sẻ làm cho toàn bộ tiến trình hoán cải được chân
chính, hấp dẫn, vui tươi và hữu hiệu.
H i Ultreya
“...m

tựu

m

ơ ” (C TĐ 2:1)

Ultreya là lời mời gọi xây dựng cộng đồng và l n đường hành hương th t xa cùng tìm cách lây sang
cho người khác niềm vui của Chúa Kitô trong các môi trường khác nhau trong cuộc sống. Ultreya là
một lễ hội của cộng đồng nhằm ăn m ng sự kiện có thực của những người khác nhau quy tụ liên kết
hiệp thông với nhau, sống kinh nghiệm Kitô hữu của họ với tất cả mọi người. Hội Ultreya là một Hội
Nhóm nơi diễn ra mối liên hệ giữa các anh chị em sống và hiến dâng cuộc đời mình cho những gì là
nền tảng để trở nên Kitô hữu đích thực. Đây là nơi mà người ta sống những gì họ đã ngh nói trong
Khóa Cursillo.
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Đúng thế, bởi vì các Hội Nhóm Nh luôn luôn bị nguy cơ biến thành những tổ chức hâm mộ lẫn nhau
hoặc những nhóm tự lập hay những nhóm đặt dưới sự hướng dẫn và điều khiển của một người nào đó
muốn quản trị hay thao túng, ngay bên trong hoặc t bên ngoài, cho nên những nhóm nh này luôn
luôn phải là thành phần của tính phổ quát và đa dạng do Ultreya tạo cho.
Ultreya là sự tập họp của các Nhóm Thân Hữu hoặc là Hội Nhóm của các nhóm nh . Các Nhóm Nh
và thành vi n trong nhóm đến tham dự Ultreya với cùng những lý do mà họ đến với Hội Nhóm Nh :
đó là chia sẻ những gì mọi người và mỗi Nhóm sống. Họ không tham dự ltr ya để thâu nhận kiến
thức hoặc để lãnh chỉ thị.
Mục đích của Ultreya là khuyến hích người ta sống đức tin, tạo dễ dàng cho những gì tốt nhất, đẹp
nhất của mỗi người đến được đa số kẻ khác, nhờ tình bạn và các chứng t cá nhân, hầu mỗi người cảm
thấy được y u thương, thông cảm, nâng đỡ và trân quý như một con người bình thường. Ultreya là thời
điểm khi cuộc đời bước vào Ultreya, và là lúc ltr ya đi vào cuộc đời, xóa tan những nỗi sợ hãi của
một số người có thể có và mang lại sự cảm thông và tin tưởng hầu ta sống trong n ủng và làm
chứng cho Tình Y u Thi n Chúa trong các môi trường mà chúng ta dời đến, trong môi trường di động
vuông vức mà mỗi người chúng ta đang sống.
Ultreya chân thực là một trong số ít nơi chốn và thời điểm mà con người đang trong tiến trình hoán cải
có thể thật sự nhìn thấy rằng họ có thể trở n n ưu việt mà không cảm thấy mình há hơn ẻ khác. Cảm
giác đượm tinh thần Phúc Âm và độc đáo này chỉ có thể đạt được bởi những người đang trở thành Kitô
hữu hoàn toàn sống động và nhân bản.
Do đó, ội ltr ya, qua phương pháp và bầu khí thích hợp, nên t bày điều này là trong khi một người
phàm luôn luôn có thể trở nên nhân bản trọn vẹn hơn, sinh động đầy đủ hơn và là một Kitô hữu khá
hơn, nhưng hông bao giờ ta có thể hác hơn cái bản chất thật sự của chúng ta đó là con Thi n Chúa.
Để kết luận, Hậu Cursillo được phác họa nhằm tạo thuận lợi cho việc nuôi dưỡng ba cuộc gặp gỡ thiết
yếu ấy đã xảy ra trong Khóa Cursillo hầu người ta có thể thăng tiến và phát triển trong tình bạn chân
thật, đó là tình bạn của cá nhân người ấy với chính mình, với Chúa Kitô và với các anh chị em mình.
Nói th o phương pháp, hông ai nghi ngờ rằng điểm then chốt của tiến trình xây dựng tình bạn là cuộc
gặp gỡ sau c ng, đó là tình bạn với tha nhân, Không những tha nhân bao gồm hết t t c , nhưng cách
riêng tình bạn với những người tham gia một cách mật thiết trong tiến trình hoán cải của chúng ta,
những người trong Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreya. De Colores!

$3

/

Tính đến ngày 3 -10 - 2013, Trung Tâm Cursillo Toàn uốc đã nhận được số tiền ủng hộ tổng cộng
$11,485.66. Chân thành cám ơn các bạn đã ưu ái rộng lượng tiếp tục hỗ trợ PT Cursillo!
ệ phí ghi t n tham dự Đại ội Cursillo Toàn uốc năm 2014 sẽ được điều chỉnh dựa tr n số tiền ủng
hộ trong Chiẻn Dịch này cho đến cuối tháng 12, 2013. Các bạn càng ủng hộ nhiều thì hả năng giảm lệ
phí ghi t n tham dự Đại ội càng sớm trở thành hiện thực và do đó sẽ có th m nhiều Cursillistas có
hả năng tham dự Đại ội Toàn uốc năm 2014 với chúng ta tại Đại ọc Chapman ở T Cali ornia!
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in vui lòng tiếp tục vận động cho Chiến Dịch nói tr n bằng mọi phương tiện truyền thông như qua
ội Nhóm Thân ữu, ltr ya, Đại ội iền, các khóa hội thảo, tiếp xúc cá nhân, trao đổi giữa các
nhóm bằng điện thư, v.v... in x m th m tin tức về Chiến Dịch này ở trang nhà PT Cursillo sau đây:
https://www.natl-cursillo.org/viet/campaign.pdf

Trung Tâm Học Liệu Cursillo (TTHLC)
Các bạn Cursillistas thân mến, xin vui lòng tìm cách ghé thăm Trung Tâm ọc Liệu Cursillo tại địa chỉ
http://www.cursillo.org/viet/resources/. Trung Tâm cung cấp tài liệu dưới dạng video, MP3 và PDF
về nhiều đề tài khác nhau thuộc PT Cursillo. Các Rollos được trình bày tại Đại Hội Cursillo Toàn
Quốc ở Đại Học Xavier, Cincinnati, O năm 2012 và Đại Học o stra, NY, năm 2013 cũng được phổ
biến qua Trung Tâm này. Các tài liệu được phổ biến tại Trung Tâm Học Liệu nhằm giúp cá nhân học
h i và bổ túc cho những gì đang được học h i tại Trường ãnh Đạo. Xin cứ tự tiện chuyển địa chỉ của
Trung Tâm này đến bạn bè trong PT Cursillo. Hãy giúp chúng tôi phổ biến Trang Nhà của Trung Tâm
Học Liệu Cursillo.

Đ a Chỉ Đ ệ T ư Mới của Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc
Địa chỉ điện thư ( -mail) của Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đã được thay đổi. Xin vui lòng t nay
liên lạc với Trung Tâm ở địa chỉ mới sau đây: admin@natl-cursillo.org. in các ăn Phòng Điều
Hành Giáo Phận vui lòng thông báo địa chỉ mới này đến Trường ãnh Đạo và Cộng Đồng Cursillo
Ngày Thứ Tư li n hệ. Địa chỉ cũ này nationalcursillo.center@verizon.net sẽ không còn sử dụng kể t
đầu tháng Giêng 2014.

Đại H

urs llo

oà Vũ Kỳ VII

Chị Chủ Tịch Tổ Chức Cursillo B c Mỹ Châu và Quần Đảo Caribbean, gọi t t là NACG, kêu xin tất cả
Cursillistas cầu nguyện cho Đại Hội Cursillo oàn ũ K VII sẽ được tổ chức tại Úc Châu trong tháng
11, 2013. Chị ail T rrana đề nghị lời nguyện sau đây và xin chúng ta chia sẻ với các Cursillistas khác
để chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đại Hội oàn ũ trong tháng tới được thành công.
L y Thiên Chúa
Nă
a m i dân t c,
chúng con là con cái c a Chúa, cùng nhau ch
ến Chúa
và hi p ý trong kinh nguy n và tình b n khắp thế gi i.
C
ã i Chúa Thánh Linh cho PT Cursillo
ắ ơ
i b u tr i c a Chúa.
C
x C
ng d n chúng con tìm cách
ị
ơ gi n hóa vi c bày tỏ nh
ng n n t ng,
các quy chế
c s ng. Nguy n xin Chúa hãy cùng chúng con luôn mãi.
Xin Thánh Phaolô, Bổn M ng PT Cursillo, c u cho chúng con

De Colores!
Giuse Trần Thái Hoàng – Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo® Toàn Quốc
Ceferino Aguillon, Jr. – Điều Hợp Viên Toàn Quốc, CĐ nói tiếng Anh
Juan Ruiz – Điều Hợp Viên Toàn Quốc, CĐ nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Lê Tinh Thông – Điều Hợp Viên Toàn Quốc, CĐ nói tiếng Việt
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