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LM. Giuse Vũ Đảo, SVD - LM Phụ Tá Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc 

Văn Phòng Điều Hành và Trung Tâm Cusillo Toàn Quốc hân hoan  

chúc mừng và thân ái chào đón LM Giuse Vũ Đảo, thuộc Dòng 

Truyền Giáo Ngôi Lời (SVD - viết tắt của danh xưng tiếng LaTinh 

Societas Verbi Divini) trong chức vụ LM Phụ Tá Linh Hướng PT 

Cursillo TQ Hoa Kỳ. Cha Vũ Đảo đã lãnh chức linh mục năm 1988 

ngay tại Nhà Dòng. Ngài đang được bổ nhiệm vào Nhóm Mục Vụ 

Giảng Phòng tại Chủng Viện Thánh Augustinô ở Bay St. Louis, MS. 

Đã từng là Bề Trên Tỉnh Dòng St. Arnold Miền Nam, kiêm Chánh Xứ 

Giáo Xứ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu tại Memphis, Tennessee. 

Ngài cũng là Phó Xứ St Rita ở Indianapolis, TN. Ngài cũng từng là 

Phụ Tá Hiệu Trưởng Trường Công Giáo St. Jude, Đặc biệt, Cha Đảo 

cũng đã làm Tuyên Úy cho Trại Tỵ Nạn Bataan, Phi-Luật-Tân. Cha 

Vũ Đảo đã tham dự Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần vào tháng Tám 1988 tại Trung Tâm 

Marywood, GP Orange, Nam California. Ngài cũng tham gia Toán Trợ Tá trong nhiều Khóa Ba 

Ngày tại nhiều nơi như Chicago, Charlotte, Atlanta, Orlando, Boston, and Dallas-Ft. Worth, và 

Khóa Cursillo de Cursillos nữa. Ngài cũng là Linh Hướng cho PT Cursillo ngành VN  Miền VIII 

từ năm 2013. Xin các bạn cùng với VPĐH/TQ hân hoan chào đón LM Giuse Vũ Đảo! 

 
Con Người, Nhân Vật & Nhân Cách 
Rollo Tổng Hợp của Eduardo Bonnín Aguiló trong tập sách  “Suy Tưởng  II” 

 

Trong Phong Trào Cursillo, con người là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Chúng ta hiểu 

con người như một thụ tạo được tạo dựng vì tình yêu. Nhiều Kittô hữu cảm thấy xa rời Tin 

Mừng, bởi vì họ đã thất bại trong việc truyền đạt tình yêu mà họ tìm kiếm thực ra nằm trong tầm 

tay của họ, trong chính con người họ và trong tha nhân, thông qua tình bạn, nhờ Đức Kitô. Con 

Người là sự phản ánh, sự thể hiện và sự trong sáng của ý định rõ rệt của Thiên Chúa trên loài 

người. Việc làm người luôn luôn là một thực tại có khuynh hướng cải tiến và phát triển. PT 

Cursillo khuyến khích con người vươn lên, tận tâm và năng nổ, tin tưởng vào chân lý và tạo điều 

tốt đẹp có thể xảy ra nhờ tình bạn. 

 

Cuộc cách mạng đích thực của các khái niệm mà PT Cursillo gieo trồng đều tập chú vào sự kiện 

con người khám phá giá trị riêng tạo nên con người mình - do khả năng của chính mình để yêu 

thương và được yêu thương - không phải do quyền lực, kiến thức hay những gì họ có. 

 

Mỗi con người là một cội nguồn riêng tư và cố định của các giá trị sống động và cởi mở, năng 

động và tự do. Phong Trào Cursillo tác động lên con người như một chất men làm dậy men cuộc 

sống của họ. Phong Trào kích động và mở rộng tầm nhìn của con người. Phong Trào thiết lập và 

National Cursillo Center  P.O. Box 799  Jarrell, TX 76537  512-746-2020  www.natl-cursillo.org 
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khẳng định niềm xác tín, thúc đẩy và kích thích mọi quyết định và  làm cho tính kiên định trở 

nên hấp dẫn và làm hài lòng mọi người. Một người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với thái độ tích cực 

trước những gì mình không thể thực hiện, hơn là những gì mình có thể làm. Con người này luôn 

luôn khơi lên lòng ngưỡng mộ. 

 

Khi con người cảm thấy mình quan trọng hơn khi làm Chủ Tích VPĐH/GP, làm Linh Hướng, 

làm Khóa Trưởng, Bác Sĩ, hoặc Người Làm Vườn thì  người ấy cố tình lẫn lộn di sản cá nhân 

của mình với tài sản vật chất, văn hóa hoặc hành chính của mình và đưa đến kết quả là chối bỏ 

căn tính của mình là một con người. 

 

Nhân Vật mà con người thủ vai trong cuộc sống, ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, cũng 

thường tạo sự ghen tị và ngưỡng mộ tương tự đối với những kẻ khờ dại. Nhân Vật ấy, nếu để tự 

tung tự tác mà không được kiểm soát, thì sẽ nuốt chửng con người. 

 

Con Người, tức là tất cả những gì chúng ta là trong thực tế, có giá trị hơn nhân vật mà chúng ta 

được mời gọi để thủ vai trên sân khấu lớn của cuộc đời ở thế gian này. Là những con người, 

chúng ta luôn luôn quan trọng hơn “vai trò” của chúng ta. Đó là lý do tại sao trong nhiều trường 

hợp ta có thể thấy rằng có “nhiều tình người” trong kẻ làm vườn lo chăm sóc  khu vườn của 

chúng ta, hơn vị Giám Đốc Điều Hành Ngân Hàng. Con Người càng tốt, thì Nhân Vật càng tốt 

và càng xác thực hơn. 

 

Nhân Cách là khả năng nhận ra tầm quan trọng của sự kiện mình là con người đứng trước 

những hoàn cảnh ép buộc mình phải sống nhân vật đó trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời. 

Hoặc với tính linh động, chúng ta cũng có thể bỏ đi nhân vật ấy. Bạn luôn luôn phải đảm bảo 

rằng nhân vật mà bạn thủ vai không khống chế hoặc loại bỏ con người của bạn. 

 

Chúng ta cần phải giữ cho mình luôn kiên quyết, sáng suốt và hữu ích. Kiên quyết với các khả 

năng tích cực và tiềm tàng. Khôn khéo với năng lực và thái độ. Hữu ích để  phục vụ tha nhân và 

phục vụ cho chính mình. Và luôn luôn, với ý thức về tính cách vô song, độc đáo, và sáng tạo. 

Bởi vì vô song không phải là khác thường. Và độc đáo và sáng tạo không có nghĩa là nhân vật 

chủ đạo. Và tất nhiên để các yếu tố này tồn tại, điều cơ bản là chúng ta cần nhận ra các giá trị và 

khả năng riêng của chúng ta, cũng như của những người khác. 

 

Con Người có bốn hướng nội tại: đó là sự thật,  là cái mang ý nghĩa cho cuộc sống; phúc lợi là 

cái  mang lại niềm vui; tình bạn là cái mang lại hơi thở; và nghệ thuật là sự chiêm ngưỡng cuộc 

đời. Và Con Người cũng có ba hướng ngoại tại: tình yêu, công việc, và thú vui. Điều chúng ta 

cần đạt được là chính con người phải làm cho năng lực xứng hợp với thái độ của mình. Điều này 

thì  dễ dàng, nhưng cần phải do mình khám phá ra trong sự tự do của chính mình. 

 

Phong Trào Cursillo, với phương pháp riêng và nhờ ân sủng của Thiên Chúa, có thể làm cho các 

yếu tố cần thiết của Kitô Giáo trở thành những thực tại trong sự vô song, độc đáo và sáng tạo của 

cuộc sống con người. Con người là yếu tố quan trọng nhất trong Phong Trào chúng ta. Nếu 

chúng ta bỏ qua khía cạnh này, thì mục đích của Phong Trào bị méo mó và cấu trúc bị thao túng. 

 

Vì vậy, chúng ta cần phải ý thức rằng trong mỗi con người có ba chiều kích mà nhờ đó chúng ta  
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bày tỏ, giải thích và làm cho cuộc sống của chúng ta trong sáng: đó là con người, nhân vật và 

nhân cách.  

 

Con Người thể hiện chính mình thực sự là ai. Đó là sự phản ánh, sự bày tỏ và sự trong sáng của 

ý định rõ rệt của Thiên Chúa về con người phàm. Là con người chính là có niềm xác tín, có 

quyết định và biết làm thế nào để khẳng định điều đó trong cuộc sống chúng ta. Con Người là 

một “sự thể”,  là bản chất, và là một giá trị tuyệt đối. 

 

Nhân Vật là “danh xưng” chúng ta được gọi để biểu tỏ trong cuộc sống bình thường hay trong 

những sự khác thường phát sinh. Nhân vật bày tỏ,  giải thích và làm cho “cách thế nào” được 

trong sáng . Khi Nhân Vật khống chế con người,  thì điều bi thảm xảy đến cho con người đó, bởi 

vì Nhân Vật tiêu diệt, thao túng, hoặc bóp méo bản chất của con người. Rốt cuộc cũng đưa đến 

một cái gì mọi người khác không chấp nhận. 

 

Nhân Cách là khả năng của một con người giúp họ không bao giờ quên rằng họ phải là một con 

người, không chỉ những lúc họ phải thực hành vai trò của một nhân vật. Là khả năng lúc nào 

cũng là chính bạn, mặc dù các hoàn cảnh khác nhau. 

 

De Colores! 

 

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 2016 
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc năm 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến 7 tháng 8 tại Lewis 

University ở Romeoville gần Chicago, IL.  Lewis University là một đại học Công Giáo được bảo 

trợ bởi các Thầy Dòng La Salle.  Đại Học này có một khung cảnh thật lý tưởng cho Đại Hội 

Cursillo TQ của chúng ta với những cơ sở rộng rãi và dịch vụ thích hợp. Nhà Nguyện có khả  

năng thu nhận 600 người. Các ký túc xá của Đại Học đều có máy điều hòa không khí và thực 

đơn với các thức ăn thay đổi khác nhau dành cho Đại Hội của chúng ta.  Muốn tìm hiểu thêm, 

các bạn có thể vào internet và ghé thăm trang nhà của Đại Học Lewis tại địa chỉ sau đây : 

http://www.lewisu.edu/welcome/.  Xin nhắc lại Đại Học chỉ có đủ chỗ cho 600 tham dự viên mà 

thôi. Phiếu ghi danh sẽ được phổ biến sớm, ngày 15 - 1 -  2016 và dĩ nhiên Đại Hội sẽ hết chỗ 

nhanh.  Ước mong các bạn ghi tên sớm, mời thêm bạn bè và hẹn gặp nhau ở Đại Hội.   

  

Cập Nhật Chiến Dịch Yểm Trợ $3mk/năm và $5 Triệu Mỹ Kim 
Cho tới ngày 15 tháng 9 năm 2015, Trung Tâm Cursillo TQ đã nhận được tổng số tiền là 

$77,612  mỹ kim.  Số tiền này tăng 4% kể từ tháng 7, 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 trong 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 miền liên hệ. 
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Các Phong Trào GP được mời gọi tiếp tục tham gia Chiến Dịch 5 triệu mỹ kim nay được gia hạn 

từ  ngày 1/10 cho đến 4/11/2015. Muốn biết thêm chi tiết về Chiến Dịch này, xin mời vào địa chỉ  

http://www.natl-cursillo.org/viet/donate/campaign.pdf.  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... 

 

Xin Ghi Danh Để Nhận Danh Sách Palanca Cần Thực Hiện  
Nếu bạn muốn nhận một danh sách đúc kết tất cả những sinh hoạt trong tuần lễ sắp tới, thì xin 

ghi danh để nhận hoàn toàn miễn phí. Danh sách này được gởi đi hằng tuần cho hơn 700 

Cursillistas đã ghi danh rồi. PT Cursillo đang cần Palanca do chính bạn hy sinh thực hiện! 

 

Xin Nhớ Đến PT Cursillo trong Di Chúc hay Khế Ước Ủy Thác Tài Sản  
Trước tiên, xin sắp đặt di chúc cho gia đình bạn. Sau đó tặng thêm cho một tổ chức bác ái hay 

phong trào bạn yêu mến.  Xin bạn suy xét tặng cho PT Cursillo một món quà để đời khi bạn thực 

hiện hoặc cập nhật bản di chúc hay khế ước ủy thác tài sản của bạn. Xin liên lạc Trung Tâm 

Cursillo Toàn Quốc khi bạn quyết định ghi thêm PT Cursillo trong di chúc hầu PT có thể trân 

trọng ghi nhận với lòng biết ơn. Hãy gây một tác động lâu dài qua nghĩa cử hào hiệp của bạn. 

Hết lòng cám ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ PT với lòng quảng đại.   

  

Trung Tâm Học Liệu PT Cursillo  
Hãy thu xếp vào thăm Trung Tâm Học Liệu Cursillo: 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.  Các bài nói chuyện này là nguồn tài liệu 

xuất sắc làm phong phú thêm kiến thức của bạn và chắc chắn cũng giúp 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   

http://www.natl-cursillo.org/viet/donate/campaign.pdf
mailto:cursillo.list@verizon.net?subject=subscribe%20to%20weekly%20palanca%20mailing

