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Suy Tư của Linh Mục Linh Hướng Toàn Quốc, PT Cursillo tại Hoa Kỳ 
Năm Đức Tin - Ngày Lễ Tạ Ơn đã qua, ngƣời Mỹ chúng ta trở về nhà sau khi thƣởng 

thức các thức ăn ngon miệng, nghe những câu chuyện lý thú 
và hâm nóng lại mối liên hệ gia đình và tình bạn. Tuy nhiên, 
rộn rang với những lời chào hỏi và chia tay cùng những âm 
thanh ồn ào chói tai của ngày lễ kỳ diệu này, tôi nguyện cầu 
cho nhiều anh chị nhớ tạ ơn Chúa về những ơn lành đã lãnh 
nhận. Những ngày cuối cùng của năm lại đến và đồng hồ 
điểm năm phụng vụ 2012 chấm dứt khi Giáo Hội khởi đầu 
năm phụng vụ mới, với Năm Đức Tin bắt đầu rồi đến Mùa 
Vọng. ĐGH Bênêđictô XVI đã công bố Năm Đức Tin kêu gọi 
mọi Kitô hữu nên thánh, thách đố ngƣời Công Giáo tìm hiểu, 
yêu mến và sống đức tin của mình hầu có thể chống lại 
những tấn công của một xã hội trần tục hung hăng. Ngày 11-
10-2012, nhân kỷ niệm 50 năm Công Đồng Vaticanô II, và kỷ 

niệm 20 năm Sách Giáo Lý Công Giáo của Giáo Hội, ĐGH công bố Năm Đức Tin này, 
và đã mở các cánh cửa cho những ngƣời Công Giáo bƣớc vào Cánh Cửa Đức Tin  
(Porta Fidei) mà ngài nói “đức tin gia tăng khi đƣợc sống (tức thực hành) bởi vì ngƣời 
Công Giáo không thể biếng nhác trong đức tin”,  mà phải đi vào ngõ hẹp dẫn đến sự 
sống đời đời và tìm kiếm Vƣơng Quốc Thiên Chúa với quyền năng của Phúc Âm. 
 
Mùa Vọng: Mùa Vọng hứa hẹn nhiều hành vi nhận thức mới. Với niềm hy vọng,  Mùa 
Vọng mong đợi “Parousia”, tức là  sự trở lại lần thứ hai của Thiên Chúa khi Ngƣời đến 
trong vinh quang. Tiên Tri Isaiah tiên đoán tiếng kêu của một tiên tri khác đó là Thánh 
Gioan Tẩy Giả  khi ngài kêu lớn tiếng “hãy dọn sẵn con Đường cho Thiên Chúa; hãy 
sửa lối cho thẳng để Người đi”. Tƣơng tự nhƣ thế, Mùa Vọng kêu gọi chúng ta nhớ lại 
những ngày khi Đức Maria mang thai con trẻ Kitô và mong đợi nhìn thấy con Mẹ đƣợc 
sinh ra, nhƣ “Emmanuel” mang bình an đến cho những ngƣời thiện tâm. Hình ảnh Đức 
Trinh Nữ Maria sẽ là hình ảnh nổi bật của hy vọng dƣới những tƣớc hiệu Vô Nhiễm 
Nguyên Tội và Đức Mẹ Guadalupe. Đức Mẹ sẽ gặp chúng ta cho đến cuối năm nay và 
khi chúng ta bắt đầu ngày đầu tiên của Năm Mới đƣợc dành cho Mẹ dƣới tƣớc hiệu 
“Theotokos”, là “Mẹ Thiên Chúa” (Mater Dei).  
 
Mùa Vọng là thời gian để lắng nghe và tỉnh tâm. Thánh Augustinô nói ta nên lắng nghe 
với đôi tai của tâm hồn. Lắng nghe “tiếng kêu trong hoang địa” hoặc tại thƣơng trƣờng, 
trong nội thành, ở nhà bếp, trong lúc lái xe, hoặc trong khi tham dự Thánh Lễ để “dọn 
sẵn con Đƣờng cho Chúa”. Chúng ta đang chuẩn bị nhƣ thế nào? Tôi đang lắng nghe 
làm sao? Ngay trong lúc bận rộn chen lấn mua sắm trong ngày “thứ Sáu Đen” hoặc 
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mua sắm trên Internet ngày thứ Hai, chúng ta cần tìm thời gian để tỉnh tâm, chuẩn bị 
tâm trí và tâm hồn chúng ta cho Chúa Giêsu đến trong cuộc đời chúng ta.  Đừng lo lắng 
về ngày tận thế nhƣng hãy quan tâm hơn về việc Chúa đến trong cuộc đời tôi ngay bây 
giờ. Và khi Chúa đến, tôi sẽ chuẩn bị ra sao? Vƣơng Quốc Thiên Chúa sẽ đến mà liệu 
tôi có sẵn sàng hay không ….. có lẽ, tôi sẽ chết trƣớc khi Chúa đến bởi vì chúng ta 
chẳng biết ngày nào hoặc giờ nào, nhƣ vậy làm thế nào tôi có thể sẵn sàng? Thánh 
Kinh nói, khi Chúa đến “hãy đứng thẳng ngẫng đầu cao”. Đừng sợ phải bị xét đoán. Tôi 
nghĩ rằng khi Chúa đến chúng ta sẽ biết ngay, trong nháy mắt, là chúng ta có đƣợc ở 
trong Vƣơng Quốc hay không. Bây giờ là thời gian để ăn năn và trƣớc tiên tìm đến 
Vƣơng Quốc, và xin Chúa ban cho ơn can đảm để sống cuộc đời trọn vẹn nhứt, hầu khi 
chết, tôi chết trong niềm hy vọng biết rằng Vƣơng Quốc của Chúa có sẵn trong tôi. 
Khao Khát tìm đến Chúa là một cách diễn tả niềm hy vọng ơn cứu độ nhƣ ngƣời ta 
mong chờ đƣợc giải thoát khỏi tội lỗi để sống một đời sống Ơn Sủng trong Năm Đức 
Tin này. Bạn khao khát điều gì trong những ngày này? Khao khát chân lý; khao khát 
nên thánh, để tâm hồn đƣợc trong trắng, để đƣợc thƣơng xót và khao khát sự bình an 
và công lý. Lòng ao ƣớc của tâm hồn bồn chồn của tôi chỉ có thể đƣợc thỏa mãn với 
chân lý, không có gì khác sẽ thỏa mãn đƣợc sự khao khát của tôi. Mặc dầu nhàm chán, 
“Chúa Giêsu là lý do cho mùa lễ này” chỉ khi nào tình bạn của Chúa cho tôi trọn vẹn 
niềm vui. Tôi phải làm tất cả mọi sự trong khả năng của tôi để sống một cuộc đời trọn 
vẹn nhứt, và duy trì giá trị của mỗi ngày.   
 
Phương Pháp Truyền Giáo Mới: Phƣơng Pháp Truyền Giáo Mới là gì? Đây là Phúc 
Âm không bao giờ thay đổi của Chúa Giêsu nhằm ban ơn cứu độ.  Phúc Âm lúc nào 
cũng mới mẻ, tuy nhiên cũng chính Phúc Âm này đã đƣợc Thánh Phaolô và các Tông 
Đồ rao giảng và các ĐGH rao truyền trong suốt các thời đại. Đây là sứ điệp cứu độ 
đƣợc ĐGH Phaolô VI làm chứng trong các Thông Tri và Tông Huấn của ngài, nhƣ 
Humanae Vitae (Đời sống Con Ngƣời) và Evangelii Nuntiandi (Truyền Giáo Trong Thế 
Giới Ngày Nay), và các Sắc Lệnh Tông Đồ của Công Đồng Vaticanô II: nhƣ Gaudium et 
Spes (Vui Mừng và Hy Vọng), and Sacrosanctum Concilium (Hiến Chƣơng Phụng Vụ 
Thánh), và Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân), và cùng một sứ điệp cứu độ đƣợc 
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói đến trong các tông huấn của ngài nhƣ Redemptor 
Hominis (Đấng Cứu Chuộc Loài Ngƣời), Evangelium Vitae (Phúc Âm Sự Sống), và 
cùng một sứ điệp cứu độ đƣợc Đức Thánh Cha Benêđictô XVI trình bày trong các Tông 
Huấn của ngài nhƣ Caritas in Veritate (Bác Ái trong Chân Lý), Deus Caritas (Thiên 
Chúa là Tình Yêu), và Spe Salvi (Về Hy Vọng Kitô Hữu). Đây là lời công bố đã đƣợc 
canh tân của Tin Mừng mà ĐGH Bênêđictô XVI nói sẽ thỏa mãn”tâm hồn trống rỗng” và 
“sự buồn sầu nội tâm” trong thế giới cô độc này. Đây là niềm vui duy nhứt đƣợc yêu 
thƣơng mà ĐGH nói có thể thỏa mãn lòng khao khát của tâm hồn con ngƣời phàm. 
Đây là một sự tái nhận thức của linh hồn để không làm mất sự ao ƣớc mãnh liệt và 
đam mê tình yêu của Chúa Giêsu Kitô để một lần nữa làm chứng trong thời đại chúng 
ta đang vô cùng cần đến Thiên Chúa trong thế giới ngày nay. Phƣơng pháp truyền giáo 
mới này có ý nghĩa đặc  biệt đối với chúng ta là những  Cursillistas. Phƣơng pháp này 
ở ngay tâm điểm của Đặc Sủng Nền Tảng mà chúng ta là Cursillisas đƣợc mời gọi 
thông phần hơn bất cứ điều gì khác để làm chứng trong Giáo Hội và xã hội chúng ta 
những gì chúng ta đã cảm nghiệm trong cuộc gặp gỡ của chúng ta với chính mình, với 
Chúa Giêsu Kitô và với tha nhân trong Khóa Cursillo Cuối Tuần.  Cụ thể là chúng ta 
đƣợc yêu thƣơng và chúng ta ao ƣớc chia sẻ tình yêu ấy với tất cả những ai mà chúng 
ta gặp mỗi ngày trong đời sống chúng ta.  
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Ơn Phước của Cẩm Nang Linh Hướng và Hội Thảo: Giờ đây tôi đang ở giai đoạn 
cuối của nhiệm kỳ 3 năm linh hƣớng cho PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ, tôi nhận thấy 
thật thích hợp khi suy niệm về những ơn phƣớc của Cursillo trong đời tôi. Trong những 
ngày này tôi hy vọng nhờ những ơn phƣớc này và nhờ nhiệm kỳ của tôi mới đƣợc gia 
hạn thêm tối thiểu sáu tháng, tôi có thể chuẩn bị chuyển giao trách nhiệm lại cho vị Linh 
Hƣớng kế tiếp để tiếp tục thi hành nhiệm vụ của tôi. Năm 2009, tôi đã đến với nhiệm vụ 
này vừa khi Năm Linh Mục kết thúc. Tôi nhớ đọc bài suy niệm của Cha Einer Ochoa (vị 
tiền nhiệm của tôi), nhân dịp Năm Linh Mục viết về những ơn phƣớc của thiên chức 
linh mục. Tôi đã quyết định đặt ƣu tiên cho công tác hình thành một ủy ban gồm linh 
mục và phó tế để thực hiện Cẩm Nang Linh Hƣớng (SAM) rất cần thiết cho các vị Linh 
Hƣớng của Phong Trào Cursillo dùng làm nguồn tài liệu linh hƣớng quý giá cho Khóa 
Cursillo Cuối Tuần đƣợc thành công.  Thứ hai, điều cần thiết là các Linh Hƣớng PT 
Cursillo phải hiểu biết rõ ràng vai trò linh hƣớng của mình trong ba giai đoạn của PT 
Cursillo. Thứ ba, Cẩm Nang này giúp các vị Linh Hƣớng hiểu biết những cách thức của 
Phƣơng Pháp Cursillo và trang bị cho các ngài với những dàn bài chi tiết của các bài 
Rollos và nguyện gẫm. Sau cùng, Cẩm Nang này đặt trọng tâm vào vai trò chứng nhân 
“hân hoan loan truyền” sứ điệp Phúc Âm, có nghĩa là mời gọi các vị Linh Hƣớng giảng 
dạy bằng cách làm chứng mình sống cuộc đời linh mục kết bạn với Chúa Giêsu nhƣ 
thế nào trong Khóa Cursillo Cuối Tuần.   
 
Với sự hỗ trợ của một Ủy Ban Đặc Nhiệm hăng say thực hiện Cẩm Nang Linh Hƣớng 
(tiếng Anh gọi tắt là SAM), (nhƣ LM Einer Ochoa, LM Jesus Olivarez, LM Tom Galvin, 
LM John Meyer, Phó Tế Joseph De Léon, và Victor Lugo & Cef Aguillón), chúng tôi đã 
hoàn tất nhiệm vụ ấy.  Cẩm Nang Linh Hƣớng bằng Anh ngữ hiện đang đƣợc phổ biến 
tại Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc và ấn bản tiếng Tây Ban Nha và Việt Nam sẽ sớm 
đƣợc hoàn tất.   
 
Tƣơng tự, tôi cũng đã đề nghị biên soạn một tài liệu mô tả công tác mục vụ để tiêu 
chuẩn hóa các thể thức điều hành dành cho vai trò và nhiệm vụ Linh Hƣớng Toàn 
Quốc. Tôi cam kết thực hiện một ấn bản mẫu  nhằm cung cấp kho tàng tài liệu để hình 
thành các Khóa Hội Thảo dành cho các Linh Hƣớng đang phục vụ PT Cursillo vì lợi ích 
của Phong Trào.  Tôi hy vọng kho tài liệu này sẽ giúp cung cấp thêm nhiều tài liệu về 
tâm linh để học hỏi về thần học ơn sủng trong Khóa Cursillo Cuối Tuần và học hỏi Đặc 
Sủng của Cursillo. Khi hình thành một đội ngũ Linh Hƣớng, các vị này sẽ trở thành 
huấn luyện viên sẵn sàng tổ chức các khóa hội thảo cấp quốc gia và miền khởi sự 
trong Năm Đức Tin 2013 này với mục đích tiếp tục hỗ trợ lòng ao ƣớc của các Linh 
Hƣớng tiếp tục công tác mục vụ của mình trong Phong Trào 
 
Gần 60 Năm Đầy Ân Sủng trong PT Cursillo tại Hoa Kỳ 
Trên 60 năm qua Thiên Chúa đã đổ tràn muôn vàn ơn sủng và chúc lành PT Cursillo tại 
Hoa Kỳ cũng nhƣ Chúa đã chúc lành PT Cursillo khắp thế giới trong năm ngôn ngữ 
khác nhau và 6 nhóm văn hóa/ngôn ngữ. Chính ơn sủng sống động và có tác dụng 
mạnh này giữ vững đƣợc Phong Trào trong mọi giai đoạn, Tiền Cursillo, Khóa Cursillo 
Cuối Tuần, và Hậu Cursillo. Tôi biết ơn về những phƣớc lành của PT Cursillo Toàn 
Quốc Hoa Kỳ. Tôi tin rằng chúng ta đã chuyển giao cho các Cursillistas giúp họ tiếp tục 
trung thành với Đặc Sủng Đích Thực của Cursillo và sẽ canh tân linh đạo của PT này 
trong quốc gia của chúng ta. Cursillo đã đánh động hàng trăm ngàn và thậm chí hàng 



December 2012 National Newsletter  4 
 

triệu ngƣời Công Giáo, giúp họ sống trong tình bạn hữu với Chúa Giêsu và tiếp cận với 
sức mạnh tình yêu của Chúa. Cuộc gặp gỡ trong Khóa Cursillo xảy ra trong ba chiều 
kích, trƣớc hết với chính mình, rồi với Thiên Chúa, và cuối cùng với tha nhân. PT 
Cursillo kêu gọi ngƣời Công Giáo sống một đời sống ân sủng và canh tân linh đạo 
Công Giáo của mình đặt nền tảng trên những cột trụ tuyệt vời của Sùng Đạo, Học Đạo 
và Hành Đạo và chia sẻ đức tin của mình khi hội nhóm với nhau và tham gia trong các 
Ultreyas và Trƣờng Lãnh Đạo. 
 
Mặc dù có rất nhiều phong trào tuyệt vời thuộc về Giáo Hội tại Hoa Kỳ ngày nay, chúng 
ta đƣợc chúc phúc với một PT Cursillo mà trong suốt trên 60 năm qua vẫn trung thành 
với Đặc Sủng của PT và cố gắng duy trì cấu trúc, mục đích và phƣơng pháp riêng của 
nó, với thành phần lãnh đạo đứng đắn đƣợc thể hiện trong các buổi Ultreyas, các 
VPĐH, Trƣờng Lãnh Đạo, ở mọi cấp, Giáo Phận, Miền và đặc biệt nhứt với VPĐH 
Toàn Quốc. Chúng ta đƣợc chúc phúc với thành phần lãnh đạo trung ƣơng đại diện các 
nhóm ngôn ngữ khác nhau (Anh, Tây Ban Nha, Việt, Đại Hàn và Bồ Đào Nha) và tôi tin 
rằng PT của chúng ta sẽ đƣợc chúc phúc trong nỗ lực tìm một ngƣời trong chức vụ mới 
gọi là National Service Administrator thay thế chức vụ của anh Victor Lugo nắm giữ 
trong 9 năm qua. Tôi cám ơn anh Victor Lugo và Ronnie vợ anh đã chia sẻ khả năng 
của mình và tận tụy đối với PT Cursillo. Tôi cũng cám ơn anh Jorge Barceló đã phục vụ 
nhiều năm. Tôi cám ơn toàn thể thành phần lãnh đạo trong VPĐH/TQ, Ủy Ban Điều 
Hành và Nhân Sự, các thành viên trong Nhóm Phục Vụ Miền và Giáo Phận đã hy sinh 
rất nhiều cho lợi ích của PT Cursillo chúng ta tại Hoa Kỳ. PT Cursillo có khoảng 261 
nhóm đang tích cực áp dụng Đặc Sủng của Cursillo trong giáo phận liên hệ và trong 
cộng đồng theo ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, nhƣ tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Đại Hàn, Phi 
Luật Tân, Tây Ban Nha, Trung Hoa, và Việt Nam. Cũng có 1 giáo phận có PT dành cho 
thổ dân Da Đỏ, và 1 PT Cursillo Cơ Đốc Giáo. Ƣớc chừng có trên dƣới một triệu 
Cursillistas tại Hoa Kỳ và nhiều ngƣời đang sống Ngày Thứ Tƣ làm chứng nhân cho 
Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời mình.  
 
Tôi nhận thấy có nhiều cơ hội cho việc canh tân đời sống tâm linh của thành phần lãnh 
đạo Cursillo trong Năm Đức Tin này, thí dụ đang có Sáng Kiến Tổ Chức Huấn Luyện 
Lãnh Đạo Cursillo Toàn Quốc đang đƣợc khai triển bởi các Điều Hợp Viên Toàn Quốc 
phục vụ Cộng Đồng nói tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Việt, đó là các anh Cef 
Aguillón, Juan Ruiz và Joachim Thông Lê, nhằm phổ biến đến các Cursillistas tại Hoa 
Kỳ. Các tài liệu này đƣợc thâu thanh MP3 và/hoặc thâu hình (video) và Power Point về 
những đề tài khác nhau của Cursillo, không nhất thiết chỉ đƣợc sử dụng để huấn luyện , 
nhƣng để có thêm tài liệu hoặc thông tin cho các Cursillistas muốn học hỏi về Cursillo 
và/hoặc cho TLĐ ôn tập và học hỏi.  
 
Cao Điểm của Ba Năm Phục Vụ: Khi nhìn lại, điều đáng nhớ nhứt đối với tôi trong  ba 
năm này là cơ hội tham dự Khóa Hội Thảo Những Cuộc Mạn Đàm ở Cala Figuera kỳ 
III, tại Mallorca, Tây Ban Nha và tham dự vào những cuộc “trò chuyện” này. Thật hứng 
khởi đƣợc ngồi chung bàn và trò chuyện với những Cursillistas tiên khởi đã từng sinh 
hoạt với Ông Eduardo Bonnín Aguiló và đã trải qua những Khóa Cursillos đầu tiên với 
ông và quen biết ông nhƣ ngƣời bạn thân thiết nhứt. Thật là một kinh nghiệm to tác đối 
với tôi đã tham dự lần này và làm cho sự hiểu biết của tôi về phƣơng cách Cursillo 
càng phong phú hơn và càng trân quý Đặc Sủng hơn. PT Cursillo Quốc Tế và Thế Giới 
(OMCC, NACG) rõ ràng rất quan tâm trong nỗ lực lãnh nhận và bảo toàn Đặc Sủng 
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Nền Tảng độc đáo của PT, vì thế đó là lý do tại sao những Cuộc Mạn Đàm kỳ III phải 
đƣợc tổ chức tại Mallorca. Thành phần lãnh đạo đã tiếp tục thụ hƣởng từ lịch sử và 
nguồn tài nguyên của Phong Trào và thu hút thành phần giảng huấn và diễn giả hăng 
say trình bày các đề tài nhƣ: Ý Nghĩa Cuộc Đời, Thái Độ, Sáng Kiến, Truyền Thông, Tin 
Cậy và Tính Siêu Việt. Tháng 7 năm ngoái tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 22 tại 
Cincinnati, OH, … sự quan tâm lớn nhứt của nhiều Cursillistas là suy tƣ về Đặc Sủng 
Nền Tảng của Cursillo, nhƣ chúng ta thả lƣới ở chỗ nƣớc sâu hơn để khám phá nhiều 
hơn về Con Ngƣời và tìm hiểu về các giá trị và đặc tính cốt lõi ngay trong Con Ngƣời 
đang mong mõi muốn biết thêm về nội tâm (của linh hồn).Nếu bạn hồi tƣởng lại bài 
thuyết trình về chủ đề Đại Hội của GS Cuddeback “Hiện Diện với Những Ai Chúng Ta 
Yêu Mến: Niềm Vui và Thách Đố”.   
 
NACG * Nhóm Bắc Mỹ Châu & Quần Đảo Caribbean: Một cao điểm khác đối với tôi 
trong năm ngoái là đã tham dự Đại Hội Cursillo Bắc Mỹ Châu và Quần Đảo Caribbean 
(NACG), lần đầu tiên một Đại Hội Cursillo Quốc Tế đƣợc tổ chức tại Niagara Falls, 
Canada trong tháng 8/2012. Tôi ghi ơn Chị Gail Terrana đã lãnh trách nhiệm tổ chức 
cùng với Ủy Ban Điều Hành thu hút đƣợc 37 thành phần lãnh đạo Cursillo khắp thế 
giới, nhƣ Canada, Hoa Kỳ, và Quần Đảo St. Lucia, Barbados, Grenada, Jamaica 
Tobago và Cuba, lần đầu tiên các đại diện đƣợc nhà nƣớc CS ở Cuba cho phép đi 
tham dự. Tất cả những ngƣời tham dự đều tin rằng Đại Hội ấy là giai đoạn quan trọng 
hay mốc lịch sử cho Nhóm NACG và một phƣớc lành cho tất cả những ngƣời tham dự 
không những để suy tƣ nhƣng cũng để cảm nghiệm Đặc Sủng Cursillo tại Bắc Mỹ Châu 
trong Đại Hội Cursillo tại Niagara Falls, Canada. 
 
Kế Hoạch Tông Đồ Của PT Cursillo Toàn Quốc: Trong cuộc thảo luận tại các buổi 
hội họp ở Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc tại Jarrell, Texas trong tháng 11, Văn Phòng 
Điều Hành Toàn Quốc (VPĐH/TQ) đã quyết định thay đổi tên của Kế Hoạch Mục Vụ PT 
Cursillo thành tên mới “Kế Hoạch Tông Đồ PT Cursillo”. Việc thay đổi tên nhằm tránh 
sự lẫn lộn có thể xảy ra tại các giáo phận liên quan đến tiến trình soạn thảo kế hoạch 
mục vụ tổng quát tại giáo phận liên hệ. Bất kỳ giáo phận nào đã khai triển một kế hoạch 
liên quan đến sách lƣợc tổng quát có thể bao gồm hay không những điềm thiết yếu của 
PT Cursillo trong kế hoạch của họ, bởi vì các giám mục sở tại sử dụng từ ngữ tƣơng tự 
có nghĩa khác với thực tại trong kế hoạch mục vụ của các giám mục. Đối với PT 
Cursillo, Kế Họach Tông Đồ là một khuôn mẫu, lộ trình hay bản hƣớng dẫn dành cho 
các Cursillistas để “kế hoạch hóa” trong việc soạn thảo một vài yếu tố thiết yếu của ba 
giai đoạn trong PT Cursillo. Kế Hoạch Tông Đồ ghi trong Bản Công Bố Sứ Vụ của PT 
Cursillo nhƣ sau, “giúp con ngƣời có khả năng  trở thành Kitô hữu đích thực và cải đổi 
những con ngƣời sống trong các môi trƣờng trở nên Kitô hữu chân thực nhƣ một kiềng 
3 chân sống động: “Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo”. Những lãnh vực quan trọng của 
Kế Hoạch Tông Đồ gồm có: Tiền Cursillo, Khóa Cursillo Cuối Tuần, Hậu Cursillo, TLĐ, 
Ultreya, Linh Hƣớng, Tài Liệu và Sách Vở). Chúng ta khuyến khích thành phần lãnh 
đạo trong VPĐH Giáo Phận và Miền nên duyệt lại Kế Hoạch Tông Đồ PT Cursillo Toàn 
Quốc và sử dụng khuôn mẫu này trong khi duyệt lại chƣơng trình hàng năm cho PT 
Cursillo của mình. Mong đợi với niềm hy vọng cho PT Cursillo tại Hoa Kỳ, và thêm vào 
nhiều lễ kỷ niệm mừng sinh nhật Cursillo tại các giáo phận địa phƣơng, tôi muốn nhắc 
đến một vài ngày có ý nghĩa để nhớ khi chúng ta lập kế hoạch cho các Đại Hội Cursillo 
trong tƣơng lai, Đại Ultreyas, Tỉnh Tâm và Hành Hƣơng: 
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Những Dịp Quan Trọng Mừng Sinh Nhựt PT Cursillo Cần Ghi Nhớ: 
- Đại Hội Cursillo Thế Giới kỳ thứ VII tại Úc Châu, ngày 20 – 24 tháng 11, 2013 
- Sinh Nhựt 70 Năm Khóa Cursillo tại Cala Figuera, Tháng 8/2014 
- Sinh Nhựt 60 Năm PT Cursillo tại Hoa Kỳ năm 2017 
- Lễ Giỗ 10 Năm Ông Eduardo Bonnín, Năm 2018  
- Sinh Nhựt 75 Năm Khóa Cursillo tại Cala Figuera, Tháng 8/2019 
 
Chắc chắn, có rất nhiều ơn phƣớc mà PT Cursillo tại Hoa Kỳ đã lãnh nhận cũng nhƣ 
nhiều việc xảy ra trong PT Cursillo mà chúng ta cần phải tiếp tục tạ ơn Thiên Chúa Cao 
Cả về những ơn sủng tuôn đổ trên PT Cursillo. Chúng ta hãy gợi nhớ lại để bắt đầu 
Mùa Vọng tuyệt dịu, và dành một khoảnh khắc dừng chân để tìm thời giờ cho sự tỉnh 
lặng, đến trƣớc Thánh Thể có Chúa hiện diện và mau mắn ao ƣớc khát khao tình yêu 
của Chúa và khi cần thì hãy hòa giải với Chúa Cha. Năm nay là Năm Đức Tin, tôi thúc 
giục các bạn là Cursillistas hằng yêu mến Thiên Chúa hãy gia tăng sự khát khao của 
linh hồn bạn, “bởi vì tâm hồn chúng con không yên nghỉ cho đến khi đƣợc nghỉ yên 
trong Chúa.” Hãy hát một bài ca mới ngợi khen Chúa và ca ngợi niềm hy vọng và vui ca 
lên với các tiên tri Isaiah, Giêrêmia, và Gioan Tẩy Giả và với Đức Maria Đồng Trinh:” 
Hãy đến! Hãy đến! Emmanuel và cứu chuộc Israel bị giam cầm …. Hãy vui lên, Hãy vui 
lên, Ô Israel, Emmanuel sẽ đến giải thoát ngƣơi…”  
 
De Colores! 
 
LM. Phêrô M. Jaramillo  S.S.A. 
Linh Hƣớng Toàn Quốc 

 
Hiện Diện với những Kẻ Ta Yêu Thương:  Niềm Vui và Thách Đố 
Sau đây là những điều ghi chép của GS John Cuddeback cho bài thuyết trình về chủ đề 
của Đại Hội Cursillo Toàn Quốc tại Đại Học Xavier University, Cincinnati, OH, ngày 19 – 
7 – 2012.   
  
Khởi sự với câu chuyện về đứa con trai tôi. Cháu đã nói nhƣ sau, khi nghe nói về thiên 
đàng:  
“Tất cả con chỉ biết là, nếu Cha và Mẹ có mặt ở đó, thì con sẽ hạnh phúc lắm.” 
 
Nguyên tắc: Khái niệm về sự hiện diện là trọng tâm của tình bạn, và của sự gặp gỡ. Để 
thật sự gặp gỡ chính mình, gặp gỡ tha nhân và gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta cần phải 
suy nghĩ về Sự Hiện Diện của những Con Ngƣời với nhau.   
 
Việc Triết Gia Aristotle suy nghĩ về tình bạn có thể giúp ích ta trong trƣờng hợp này.   
Chúng ta bắt đầu với sự hiện diện. 
 
Thí dụ căn bản của tôi về Sự Hiện Diện chỉ nhằm để minh họa:  
Một ngƣời cha có mặt ở nhà. Ngƣời cha hiện diện qua cái nhìn/thị lực của mình, và 
bằng tình yêu. Ngƣời cha biết rõ những ngƣời (trong gia đình) và biết họ làm gì. Ngƣời 
cha quan tâm đến mọi động tác của họ. Ngƣời cha sắp đặt mọi sự trong nhà: sắp xếp 
các phòng, bày biện bàn ghế, v.v.., sắp đặt thời khóa biểu. Bất kỳ nơi nào trong nhà, 
bạn cũng có thể cảm nhận đƣợc sự hiện diện của ngƣời cha: đang nhìn, đang kiểm 
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soát, đang quan tâm, đang hy vọng, bao dung. Ngay cả khi ngƣời cha không hiện diện, 
ông ta vẫn có ở đó.  
 
Tóm tắt về sự hiện diện.  
Điều cốt yếu: Tôi có mặt tại nơi mà cái nhìn/thị lực và tâm hồn tôi hiện diện. Những thứ 
ấy hiện diện cho tôi mà tôi trông thấy và yêu mến. Tôi đặc biệt hiện diện khi nào và ở 
đâu mà tôi thực hiện những gì vì lợi ích cho kẻ khác.  
 
Kế Hoạch của tôi: Hãy suy xét ý nghĩa và vai trò của sự Hiện Diện, trƣớc tiên về việc 
“hiện diện” cho chính mình, sau đó hiện diện cho tha nhân, nhứt là cho các bạn hữu 
chúng ta.  
 
I. Vấn Đề #1: Hiện Diện cho Chính Mình. 
A. Hiện Diện cho Chính Mình nghĩa là gì; Gặp Gỡ Chính Mình 
 
Con ngƣời cần hiện diện trong chính mình (hoặc chính mình hiện diện cho riêng mình). 
Điều này có nghĩa là con ngƣời ấy phải nhìn thấy và yêu thƣơng chính mình.  
Bây giờ mọi ngƣời thực hiện điều này ở một mức độ nào đó: tất cả chúng ta nhìn thấy, 
và yêu thƣơng chính chúng ta một cách nào đó. Nhƣng tôi đặc biệt muốn chú tâm đến 
vấn đề làm thế nào chúng ta nhìn thấy chính chúng ta. Chúng ta hiểu chính chúng ta là 
ai?  
 
Về một điểm Thánh Tôma Aquinas đã nói rõ: một vài ngƣời nhìn và yêu chính mình 
THẬT SỰ; nói cách khác họ nhìn thấy chính họ nhƣ họ mong muốn: là những ngƣời 
đƣợc tạo dựng do tình yêu để sống hợp với Đạo Luật của Thiên Chúa.  
 
ĐIỀU NÀY thiết yếu đối với cái mà tôi gọi là sự hiện diện thật sự của chính ngƣời ấy. 
Đối với tôi hình nhƣ điều này rất thích hợp với khái niệm của một cuộc gặp gỡ chính 
mình. Ta có thật sự đã nhìn thấy chính mình không? Giờ đây không chỉ có một ý nghĩa 
cho điều này; hoặc, không chỉ có một cách chúng ta cần để nhìn thấy chính chúng ta. 
Điều TRƢỚC TIÊN chúng ta cần nhìn về chính mình là những gì tất cả chúng ta cùng 
có chung; nhƣ thế, đây là điều mà cần phải nhìn xem và điều gì đó mà tất cả chúng ta 
đều cần phải xem và điều gì đó mà tất cả chúng ta có thể giúp nhau xem.  Chúng ta 
cần xem chúng ta là những CON NGƢỜI  đƣợc tạo dựng bằng TÌNH YÊU để hiện hữu 
và đƣợc gọi hƣởng hạnh phúc trong sự kết hiệp với Đấng Tạo Hóa. Thƣa quý Ông Bà, 
nếu chúng ta không nhìn thấy điều này về chính chúng ta, thì trong một cách căn bản 
nhứt, chúng ta không biết chúng ta là AI.  
 
[Bàn luận: Hãy xét xem thảm kịch này: nhiều ngƣời trong chúng ta không hình dung 
chúng ta là ai sao, và thật sự, thậm chí chúng ta thƣờng không biết rằng chúng ta 
không thể hình dung ra.]   
 
Lại nữa, nếu chúng ta không nhìn thấy chúng ta dễ thƣơng và đƣợc mến mộ, và đƣợc 
tạo dựng để đƣợc yêu và hạnh phúc, thì chúng ta không biết chúng ta là ai; chúng ta đã 
không gặp gỡ trọn vẹn chính con ngƣời chúng ta. Cuộc gặp gỡ nền tảng với chính 
mình là chính cuộc gặp gỡ thích thú này; chỉ vì để nhìn xem (hoặc khởi sự nhìn xem) 
làm thế nào chúng ta đƣợc dựng nên để đƣợc thƣơng yêu, và do tình yêu mà có.  
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 [Hãy mƣờng tƣợng thích thú làm sao khi chúng ta thƣờng xuyên giúp đỡ kẻ khác mà 
chúng ta yêu mến, trƣớc hết hãy gặp gỡ chính họ…] 
 
Khía cạnh thứ hai của cuộc gặp gỡ với chính mình là nhìn thấy những đặc tính độc đáo 
của mình (trái với những gì chúng ta chia sẻ với tất cả những con ngƣời phàm khác). 
Chúng ta thấy nhiều điều hay; gồm có những năng khiếu và sức mạnh tự nhiên của 
chúng ta, cũng nhƣ những phƣơng cách mà chúng ta đã tự do bày tỏ ơn gọi Kitô hữu 
và ơn gọi làm ngƣời của chúng ta. Nhƣng ờ đây chúng ta cũng nhìn thấy những cách 
thức mà chúng ta đã thiếu sót trong những điều chúng ta đã có thể làm và nên làm. 
Cuộc gặp gỡ này có thể đau lòng cho khi ý thức bằng cách nào chúng ta đã làm thất 
vọng chính mình, Thiên Chúa và tha nhân. 
 
Cuộc gặp gỡ này với chính mình là một bổ túc cần thiết cho cuộc gặp gỡ thứ nhứt. Tôi 
cần xem vị thế của tôi là một cá nhân, dƣới ánh sáng của ơn gọi tuyệt vời để kết hiệp 
với Thiên Chúa và tha nhân. Cuộc gặp gỡ này giúp tôi có thể nhìn thấy tôi phải tăng 
trƣởng và cải tiến bằng cách nào để con ngƣời thật của tôi trọn vẹn hơn.  
 
Lại nữa, cuộc gặp gỡ này có thể làm cho ta rất đau khổ, NHƢNG tận gốc rễ cuộc gặp 
gỡ này với chính mình luôn luôn phải là cuộc gặp gỡ của HY VỌNG. Bất kỳ ở đâu 
chúng ta khám phá chính mình đang trên đƣờng lữ hành đặc biệt của mình, thì thực tại 
căn bản vẫn là: tình yêu tạo nên chúng ta, cứu chuộc chúng ta, và lúc nào cũng sẵn 
sàng tha thứ và thánh hóa chúng ta.   
 
Hai cuộc gặp gỡ này với chính mình, hoặc sự khám phá chính mình là những gì giúp ta 
có thể có đƣợc một sự hiện diện THỰC SỰ của chính mình (hay cho chính mình); 
chúng ta nhìn thấy và yêu mến chính chúng ta vì ta là ta, và là thể thống mà ta đƣợc 
mời gọi.  
  
B. Có cách nào làm nổi bật cuộc gặp gỡ chính mình? Dĩ nhiên có nhiều cách. 
Tôi muốn chú tâm vào những gì tôi đã gọi là Mình-Hiện-Diện. Một lần nữa, chủ đề 
chính của tôi tối hôm nay là SỰ HIỆN DIỆN CỦA CON NGƢỜI. [Chúng ta cần đặt sự 
hiện diện của con ngƣời trƣớc tiên.] 
Đây là vấn đề đầu tiên của chúng ta: Làm thế nào hiện diện đƣợc thƣờng xuyên hơn 
trong chính con ngƣời mình. Những nguyên tắc mà chúng ta trông thấy ở đây cũng sẽ 
áp dụng cho sự hiện diện của chúng ta với những ngƣời khác. Nhƣ nhà Hiền Triết 
Aristotle và Thánh Tôma Aquinas đã nhìn thấy, làm sao chúng ta nhìn thấy và yêu mến 
chính chúng ta, đó là một yếu tố quyết định và căn bản là bằng cách nào chúng ta trông 
thấy và yêu mến tha nhân. 
 
Mục Tiêu của Chúng Ta: nhìn thấy và yêu mến chính mình một cách chân thực (hay 
khả quan). 
Hãy suy xét: Điều gì nhập vào thể xác mình để có thể nhìn thấy chính mình là ai? 
Phƣơng Tiện: Tôi sẽ nêu lên Ba Điều (đời sống nội tâm, yên lặng, lắng nghe) 
-- chúng ta cần đặt đời sống nội tâm trƣớc hết 
 -- đây là đời sống của linh hồn, của tâm trí, ý chí, con tim 
 Đời sống nội tâm của chúng ta hầu hết bao gồm việc chúng ta là ai. Chúng ta 
phải nuôi dƣỡng nó. 
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-- chúng ta cần “Thinh Lặng”: đó là không gian bên trong để nghe và nhìn, một cách êm 
ái và rõ ràng. 
 --  vắng bóng tiếng động bên ngoài 
            --  vắng bóng những đam mê rối loạn 
 Chú Ý: con ngƣời dâm ô không bao giờ có thể nhìn thấy chính mình và kẻ khác 
rõ ràng. 
 
-- chúng ta cần lắng nghe 
Nhiều tiếng nói cho chúng ta, bảo chúng ta suy nghĩ gì về chính mình, và chúng ta là ai 
(Bạn quá mập, bạn không thuộc nhóm này – bạn quá thủ cựu, bạn nên tậu một chiến 
xe hơi xịn hơn, bạn nên có một nghề khá hơn hoặc bạn không thể có hạnh phúc; bạn 
đáng lý trông trẻ hơn; bạn phung phí thời giờ với con cái bạn; bạn là kẻ thất bại; hoặc 
có lẽ: bạn giàu có tuyệt vời thế, bạn quả là  thành công; bạn làm cho hàng xóm phải 
ganh tị; bạn đẹp hết sức.)  
 
Ở đâu có những tiếng nói sự thật cho chúng ta nghe, sự thật về chính chúng ta, về 
chính con ngƣời chúng ta là ai và đang ở vị thế nào? Chúng ta cần tìm đến những tiếng 
nói này, và cho chúng một vị trí, chúng ta lắng nghe chúng. 
Để khởi sự: Đọc sách tu đức và nguyện gẫm là một cách lắng nghe kẻ khác. Đọc sách 
và nguyện gẫm tiến triển trong thinh lặng. Khi đọc sách tu đức và nguyện gẫm ta nuôi 
dƣỡng tâm thức và tâm hồn chúng ta bằng những lời của chân lý. Điều căn bản nhứt là 
đọc sách và nguyện gẫm về Thánh Kinh và Lời Chúa. 
 
Hầu hết chúng ta cần lắng nghe Chúa Kitô. Ngƣời đang nói với chúng ta trong khi ta 
cầu nguyện: qua Thánh Kinh, qua Giáo Hội, và trong tâm hồn chúng ta; cả khi thờ 
phƣợng trong cộng đồng lẫn riêng tƣ. Chúa đang bảo chúng ta là ai; Chúa biết hết. 
 
Bây giờ bằng mỗi phƣơng tiện nói trên, chúng ta tiến bộ trong khả năng nhìn thấy và 
yêu thƣơng chính chúng ta bởi vì chúng ta thật sự là ai, và đƣợc mời gọi để là ai. 
[ Chúng ta hãy chú ý làm thế nào có đƣợc một sự phân biệt quan trọng ở đây: sự hiểu 
biết chân thực và tình yêu liên quan đến con ngƣời ấy ngay cả bây giờ và khi ngƣời ấy 
có thể và nên nhƣ thế nào. Khi chúng ta tiến bộ trong việc hiểu biết chính mình, và 
trong cuộc gặp gỡ này với chính mình trong khi hiện diện cho mình, thì chúng ta biết 
(và yêu mến) chính chúng ta, cả cho chúng ta là gì bây giờ, lẫn cho chúng ta đƣợc mời 
gọi trở nên nhƣ thế nào. 
 
Cả hai sự kiện đều cần thiết. Thật vậy, chúng ta không thể hiểu rõ (và yêu mến) trọn 
vẹn con ngƣời chúng ta là ai bây giờ, nếu chúng ta không cùng một lúc để mắt nhìn 
những gì mà chúng ta có khả năng làm – đấy, hình ảnh Chúa Kitô đã đƣợc hoàn hảo.] 
[Đây là một lý do mà Công Đồng Vaticanô II nói và Chân Phƣớc Gioan Phaolô II rất 
thích trích dẫn nhƣ sau:  
Chúa Kitô, Adam mới, chính trong sự mặc khải mầu nhiệm của Thiên Chúa Cha và tình 
yêu của Chúa, mặc khải trọn vẹn con ngƣời cho chính ngƣời ấy, và mang ra ánh sáng 
ơn gọi cao cả nhứt của ngƣời ấy.] 
Nói cách khác, khi chúng ta nhìn thấy Chúa Kitô, chúng ta thấy điều gì chúng ta có thể 
và điều gì nên.] 
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Trong một cách đặc biệt, chúng ta cần có bạn hữu chân thực để chúng ta nghe theo. 
Nhƣ thế, bây giờ chúng ta chú ý đến đề tài này. Đó là: 
 
II. Bạn Hữu và Sự Hiện Diện 
 
A. Những Điểm Căn Bản về Tình Bạn  
1. Chúng ta hãy bắt đầu với ba hành vi của tình bạn. 
Theo nhà hiền triết Aristotle và Thánh Tôma Aquinas thì có ba cách hành xử một cách 
đặc biệt thuộc về tình bạn chân thật: 
-- lòng nhân từ; hay thƣơng ngƣời; hòa thuận 
Hoặc: thiện ý, các việc lành, sống từ tâm  
 
Chúng ta hãy khởi sự với hai điều ghi chú về hai điểm đầu tiên (thiện ý và các việc lành 
và sau đó chúng ta sẽ chú tâm đến điểm thứ ba (hòa thuận) 
 
Lòng nhân từ theo nghĩa đen là thiện chí. Ý niệm thiện chí ở đây rất phong phú. Bạn 
hữu có lòng khao khát hay thật lòng ƣớc muốn ngƣời khác đƣợc thịnh vƣợng hoặc 
thành công. Điều họ muốn hơn hết cho nhau là mỗi ngƣời trở nên con ngƣời đích thực 
đƣợc mời gọi trở thành: đó là thật sự chu toàn ơn gọi Kitô hữu. Và thiện chí này mang 
lại kết quả; nó dẫn đến hành động. Nó dẫn đến công đức, có nghĩa đen là làm điều 
thiện cho kẻ khác. Việc thiện này có thể đƣợc làm dƣới nhiều hình thức. Các thí dụ bao 
gồm việc giúp đỡ vật chất và hƣớng dẫn tâm linh. Cho dù dƣới bất kỳ hình thức nào, 
những hành động này phát xuất từ thiện chí, và nhƣ vậy đƣợc thực hiện chỉ vì yêu mến  
bạn hữu. 
 
Chúng ta xoay qua sự hòa thuận. Cùng một lòng, cùng nhau hành động.  
Ở đây chúng ta thật sự đập cùng nhịp tim trong tình bằng hữu. 
Hãy suy xét những lời say đây của Thánh Tôma Aquinas (giải thích quan điểm của 
Aristotle): 
“Tình bạn bao gồm trong một cách thức nào đó, chia sẻ chung với nhau. Nhƣng ngƣời 
ta chia sẻ chính con ngƣời họ với nhau, nhứt là bằng cách sống chung với nhau. Do đó 
việc sống chung với nhau có vẻ thích hợp và thoải mái nhứt đối với tình bạn”(Bình luận 
của Thánh Tôma Aquinas).  
 
Tôi thích điểm này. Chúng ta muốn điều gì hơn bất cứ điều gì khác? – muốn đƣợc ở 
với những ngƣời mình yêu [ một lần nữa, nghĩ đến con cái chúng ta]. 
 
Nhƣng chúng ta phải xác định cho rõ ràng: có nhiểu cách “ở chung” khác nhau. Ngƣời 
ta có thể chỉ “ở chung” cùng phòng, nhƣng thật sự không cùng với nhau trong tâm trí, 
trong tâm hồn hoặc trong hành động. Đây là lý do tại sao Aristotle và Thánh Tôma 
Aquinas nói về việc “sống chung nhau” – ý nghĩa phong phú hơn là ở chung cùng một 
chỗ. Nhƣng ngƣời ta cũng có thể “sống chung” một cách sai trái. Họ cũng có thể chia 
sẻ với nhau trong những hành vi không thích hợp hoặc xấu xa. Việc sống chung với 
nhau thật sự nhân bản phải bao gồm việc thực hiện chung với nhau những hành động 
thật sự ngay lành.  Và đây chính là niềm hạnh phúc đƣợc biểu lộ trong cuộc sống: đó là 
sống chung với nhau một đời sống phàm trần tốt lành và thánh thiện.  
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Giờ đây có nhiều loại hành vi tốt lành khác nhau mà bạn hữu chia sẻ chung với nhau. 
Aristotle gắn một nhản hiệu ƣu việt lên trên một loại hành vi (mặc dầu không nhằm loại 
bỏ những hành vi khác), và đó là: trò chuyện. Aristotle giải thích rằng khi bạn hữu ƣớc 
muốn sống chung với nhau, họ đặc biệt tìm kiếm để có thể ý thức một cách sâu đậm về 
liên hệ với nhau, hoặc ta có thể nói hiện diện cho nhau. 
 
Thánh Tôma Aquinas giải thích nhƣ sau: “Việc sống chung này xảy ra qua sự liên hệ 
thường xuyên và qua sự trao đổi tư tưởng và suy tư. Theo cách này được biết người ta 
cư ngụ với nhau trong một cách thích hợp, không như loại động vật ăn uống với nhau, 
nhưng như những con người phàm sống một đời sống đích thực đối với họ” (1910). 
 
Nhƣ vậy con ngƣời hầu hết sống chung với nhau nhƣ thế nào? : trong sự hiệp thông 
của sự hiện diện dựa trên lý trí. 
 
Cuộc trò chuyện lành mạnh giúp tạo nên sự trao đổi tƣ tƣởng dẫn đến một sự hiểu biết 
sâu đậm, tƣơng thân tƣơng ái. Đây không phải chỉ đơn thuần là một sự hiểu biết về 
chính con ngƣời kia của mình, nhƣng rồi thậm chí còn sâu xa và có ý nghĩa hơn nữa, 
đây là một sự chia sẻ trong cái nhìn chung về những điều cao siêu hơn. Bạn hữu nhìn 
nhau; VÀ họ nhìn tới và nhìn lên chung với nhau. 
 
Bạn hữu chân thật, do đó, luôn cùng với nhau trong khía cạnh nhân bản sâu sắc nhứt 
của các phƣơng cách: họ cùng với nhau trong sự hiện diện dựa trên lý trí. 
Nghe thì đơn giản đấy, rất rõ ràng, nhƣng chúng ta phải trau dồi khả năng chúng ta để 
có thể hiện diện cho phải lẽ với các bạn hữu chúng ta. 
 
Hãy hình dung cuộc nói chuyện của những bạn hữu chân thật: không sợ hãi, bình an 
hoàn toàn; không lo lắng sẽ nói sai; hoàn toàn tin cậy. 
 
Những buổi trò chuyện của bạn bè thông thƣờng nói về một trong các đề tài sau đây: 
Trao đổi những gì đang xảy ra trong đời sống chúng ta 
Hỏi ý kiến về những gì đang xảy ra trong đời sống chúng ta 
Chia sẻ sự hiểu biết sâu sắc trong những gì cao điểm của các thực tại. 
 
TÓM TẮT: Bây giờ chúng ta xét xem những hành vi căn bản  của tình bạn, với chú tâm 
vào  
sự Hòa Thuận, hay sống với nhau cùng một lòng. Và hành vi cuối cùng này hầu hết 
đƣợc thể hiện trong những cuộc trò chuyện của bạn hữu. 
 
2. Chúng ta hãy HỎI BÂY GIỜ: Bằng cách nào Bạn Bè thay đổi cuộc sống chúng ta: 
a. Họ chỉ cho chính chúng ta 
b. Họ làm cho chúng ta khá hơn.  
 
a. Chính trong tình bạn chân thật mà chúng ta hầu hết học cho biết nhìn thấy và yêu 
thƣơng chính mình.         
Có lẽ thật rõ ràng là chúng ta cần kẻ khác để nhìn thấy đƣợc chúng ta. 
Nhƣng một cách rõ rệt hơn, chúng ta cần bạn. Bạn bè, hơn bất cứ ai khác, có thể nhìn 
thấy chúng ta là ai. 
Thánh Tôma nói: Ubi amor, Ibi oculus; Ở đâu có tình yêu, ở đó có thị lực/cái nhìn. 
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Chúng ta phải luôn ghi nhớ điều này: chỉ có ngƣời yêu mới thật sự nhìn thấy. Nếu 
chúng ta không chịu yêu thƣơng, thì chúng ta cũng không chịu nhìn thấy.  
 
Ngƣời yêu chân thật, bạn hữu chân thật, hầu hết nhìn thấy chúng ta là ai, và có thể trở 
thành ngƣời nhƣ thế nào, làm thế nào chúng ta có thể khá hơn.  
 
Cái nhìn trìu mến của ngƣời bạn chúng ta cho chúng ta sự tin tƣởng để nhìn thấy sự tốt 
lành của riêng chúng ta, và càng ngày càng ý thức làm thế nào chúng ta trở nên bất 
cập trong đời sống chúng ta.  
 
b. Chính trong tình bạn chân thật mà chúng ta hầu hết có thể lớn lên thành những con 
ngƣời chính chúng ta phải trở thành.  
Tại sao? 
BỞI VÌ bạn bè chân thật giúp nhau tăng trƣởng trong đƣờng nhân đức. 
Vì yêu thƣơng một cách chân thật và biết chúng ta hiện diện một cách độc đáo, cho 
nên bạn hữu luôn CÓ MẶT để hỗ trợ chúng ta trong cuộc lữ hành của chúng ta. 
Bạn bè hiện diện hành động với ta, khuyên bảo ta, làm ta hứng khởi. 
Chúng ta nên xác tín điều này: Không có sự hỗ trợ bền bỉ của bạn bè chân thực, chúng 
ta sẽ không trở nên con ngƣời mà chúng ta có thể và cần phải trở nên. 
Thật không ngạc nhiên chút nào khi Thánh Tôma đã viết: “Bạn hữu trở nên tốt hơn nhờ 
làm việc chung với nhau và yêu thương nhau” (1951). 
 
[Ý kiến bên lề: những điểm này cũng áp dụng cho hôn nhân, một thí dụ đặc biệt của 
tình bạn, cũng nhƣ đối với các loại tình bạn khác. Những ngƣời đã kết hôn cần cả hai 
loại này.] 
 
Về hậu quả của những sự thật này, chúng ta hãy xoay qua sự suy xét CUỐI CÙNG của 
chúng ta, một suy xét rất thực tế: 
B. - Làm thế nào chúng ta nuôi dƣỡng sự hiện diện với những kẻ khác, nhứt là với 
bạn bè. 
1. Thách thức 
Sự Hiện Diện. 
Tôi có thể khai mào với một sự xác quyết hơi ớn lạnh không?  
Chúng ta mất khả năng để Ở CHUNG NHAU; ở với ngƣời ta; kể cả những ngƣời chúng 
ta yêu nhiều nhứt: gia đình và bạn bè. Chúng ta bị tật nguyền. 
Một lý do chính là bởi vì chúng ta không biết làm thế nào hiện diện cho chính chúng ta. 
 
Xin cho phép tôi họa một bức tranh: 
Chúng ta sống hầu nhƣ thƣờng xuyên trong diễn đàn bên ngoài. 
Có lẽ khối lƣợng trong ngày của chúng ta đƣợc đón nhận nhƣ CÔNG VIỆC, công việc 
có nhiều loại khác nhau, làm thế nào chúng ta thực thi công việc trong bất cứ trƣờng 
hợp nào, trên thực tế cản trở việc chúng ta hiện diện hoặc cho chính chúng ta hoặc cho 
kẻ khác. Sau đó bên ngoài công việc này chúng ta chạy đến một loạt những quan tâm 
thực tiễn khẩn trƣơng không đƣợc đề cập trong khi chúng ta đang “làm việc”; nhƣng cái 
này cũng là việc.   
 
Ngoài tất cả công việc này chúng ta đi tìm sự  nghỉ ngơi và giải trí bằng thú tiêu khiển; 
thƣờng thƣờng thiếu suy xét; đôi khi không thích hợp về mặt luân lý đạo đức. Thú tiêu 
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khiển của chúng ta thƣờng là sử dụng máy computer hoặc cơ giới hóa, và thông 
thƣờng có khuynh hƣớng riêng tƣ và biệt lập, thâm chí đƣợc thực hiện “chung với” kẻ 
khác (nhƣ là cùng xem màn ảnh cinema). 
   
Chúng ta ngày càng ít có những tình huống tự nhiên để có tiếp xúc đầy ý nghĩa với 
những con ngƣời phàm khác. Thậm chí bàn ăn cơm – thành trì của việc tiếp xúc cá 
nhân và của chính nền văn minh –  bị ruồng bỏ càng ngày càng nhiều. Chúng ta có 
thƣờng xuyên giảm thiểu chỉ “ăn trƣa tay cầm” với nhau không. Chúng ta đƣợc nối kết 
qua internet với nhiều ngƣời. Nhiều ngƣời trong đám ấy, chúng ta gọi là “bạn”, mặc dù 
chúng ta có rất ít tƣơng đồng với họ, và thật ra ta không chia sẻ cuộc sống với họ.  
Sự “Thông Tin” thì thƣờng tình thôi; nhƣng đƣợc duy trì, các cuộc nói chuyện có chất 
lƣợng thì hiếm. Chúng ta ít khi hiện diện thật sự cho con ngƣời  – chính ta hay kẻ khác.  
 
Tôi nghĩ chúng ta cần nhận ra rằng ở đây chúng ta đang nói về những khuynh hƣớng 
chi phối và lan tràn nhanh trong xã hội chúng ta. Giả thử có đi nữa, và những thói quen 
tác động với nhau (và không tác động), NẾU chúng ta phải có sự hiện diện của chính 
mình thực sự và với bạn bè  thì chúng ta phải nỗ lực có chủ tâm và có phối hợp để đặt 
sự hiện diện chân thực, riêng tƣ, dựa trên lý trí trƣớc tiên. 
 
CÁC BIỆN PHÁP HÀNH ĐỘNG: 
Suy nghĩ cách nào: 
Chúng ta có ý định hiện diện, hiện diện cho và với nhiều ngƣời khác. 
Chúng ta có gƣơng mặt để thu hút, cánh tay để ôm ấp, ngón tay để chỉ chỏ. 
 Chúng ta hãy đặt sự hiện diện thành một chủ đề trong lý trí và con tim chúng ta. 
            Hãy đặt con ngƣời ta, và sự hiện diện với họ, trƣớc tiên. 
           Chúng ta có thể nhắc nhở chính chúng ta: theo một ý nghĩa, điều gì khác quan 
trọng?  
 
Tôi nên có một kế hoạch minh bạch để nuôi dƣỡng khả năng tôi hiện diện với những ai 
tôi yêu mến. 
Hành động cách nào: 
 
Tiêu Cực: 
Hãy loại bỏ tiếng ồn ào, sự chia trí. 

 
Kỹ thuật. Trong thời đại chúng ta ngày nay, chúng ta phải trực tiếp khắc phục 
vấn đế này. Tôi khởi sự bằng cách lƣu ý hai hành động mà tôi thực hiện nhƣ 
sau:  
1) Nhiều kỹ thuật mới phát minh (nhƣ internet và điện thoại di động) có thể thật 

sự hữu dụng. Và hơn nữa, với tình trạng hiện nay của mọi sự, việc dùng 
những kỹ thuật này thật cần thiết cho chức năng hiện nay. 
Nhƣng cùng lúc: 

2) Những kỹ thuật tƣơng tự đặt ra những thách đố thực sự cho việc chu toàn sự 
hiện diện của con ngƣời. 
Hãy xét xem: những kỹ thuật này làm tôi chia trí không còn để ý đến những 
ngƣời tôi đang hiện diện bằng xƣơng bằng thịt, tức thân xác tôi. 
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Thí dụ: trong nhà chúng ta (có bao nhiêu lần cha mẹ không hiện diện cho con 
cái mình, hay ngƣợc lại; hoặc trong tiệm cà-phê, xe buýt … có bao nhiêu lần 
ta đã đánh mất các cuộc gặp gỡ, những cơ hội truyền giáo?   

 
Đây là điều khẳng định chính của tôi: 
Chúng ta PHẢI cố tình, có ý thức quyết tâm giới hạn/giảm bớt việc chúng ta sử 
dụng những kỹ thuật này; nếu không thì sự hiện diện của chúng ta với những 
ngƣời mình yêu mến sẽ bị tổn thƣơng.  

Thí dụ: hãy nghĩ xem điều này: Tôi chỉ vào internet đọc điện thƣ của tôi 
hai lần một ngày. 

Chú ý: Tôi không nói là chúng ta không thể dùng kỹ thuật để truyền giáo. Chúng 
ta có thể chứ! Nhƣng trƣớc hết truyền giáo luôn luôn cần có sự hiện diện bằng 
xƣơng bằng thịt. Và tình bạn đích thực đƣợc gầy dựng với sự hiện diện bằng 
xƣơng bằng thịt.  
Câu chuyện của một ngƣời bạn ở Pháp trên xe lữa đang cầu nguyện. Ngƣời này 
đã nói: Con muốn có thể làm bất cứ điều gì mà chính Chúa đã làm.   

 
Hãy khai thông cuộc đời tắc nghẽn của chúng ta; hãy làm ít đi và làm nhiều hơn những 
công việc có ý nghĩa.  

Chúng ta quá bận rộn. Đây là trách nhiệm của chúng ta phải làm một cái gì về 
vấn đề này, và không chỉ nhận xét suông mà thôi.  
Trong khi khai thông chúng ta có thể tự hỏi mình điều này nhƣ một nguyên tắc: 
Những việc nào tôi làm xem ra có lợi cho việc hiện diện với tha nhân hơn.  

 
Tích Cực: 
1. Hãy nuôi dƣỡng sự hiện diện của chính mình, nhƣ đã thảo luận trƣớc đây [ghi nhớ 
làm cách nào việc này bao gồm một khía cạnh có thật của một cuộc nói chuyện/trao đổi 
nội tâm với chính mình]  
2. Hãy tạo nhiều cơ hội cho sự hiện diện thật sự với bạn bè.  

Bởi vì những cơ hội tự nhiên nhứt cho sự hiện diện giữa con ngƣời với nhau xảy 
ra tại nhà hay gia đình. Tôi muốn ra ngoài đề chút xíu để xét xem qua loa sự 
hiện diện trong mái ấm gia đình…   
 
Chúng ta phải khởi sự ngay trong gia đình chúng ta: thời giờ thật sự dành cho 
nhau phải là ƣu tiên hàng đầu. Nghe thì đơn giản thật đấy. Nhƣng thực hành 
đƣợc (hay không) là chuyện khác.  
Nấu ăn chung, ăn uống chung, đọc truyện chung, ca hát chung; và dĩ nhiên, cầu 
nguyện chung. Đây là tất cả những phƣơng cách giúp chúng ta sống trong sự 
quyết tâm hiện diện, có mặt chung với những ngƣời mà chúng ta yêu thƣơng.   

Chúng ta hãy suy tƣ những lời sau đây của ĐGH Bênêđictô XVI, khi trả lời cho 
một bé gái đã nói với ngài, con thật sự muốn biết về gia đình của Đức Thánh 
Cha và khi ĐTC còn nhỏ như con … :  

ĐTC trả lời: Cám ơn con, và cha mẹ con. Cha cám ơn con từ đáy lòng của Cha. 
Ừ, con đã hỏi về những kỷ niệm của gia đình Cha như thế nào: thật ra có nhiều 
lắm! Cha muốn kể chỉ một vài kỷ niệm thôi. Chúa nhật luôn luôn là thời gian quan 
trọng đối với gia đình Cha, nhưng Chúa nhật đã bắt đầu từ tối thứ Bảy. Bố của 
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Cha đọc các bài Thánh Kinh trong Thánh Lễ cho cả nhà nghe, trong một quyển 
sách rất thông dụng tại nước Đức vào thời đó.  Sách đó cũng có những lời giải 
thích về các bài Thánh Kinh của Thánh Lễ Chúa nhật.  Chúa nhật bắt đầu như 
vậy đó: cả nhà đã đi vào nghi thức phụng vụ rồi, trong một bầu khí vui tươi. Ngày 
hôm sau cả gia đình đi tham dự Thánh Lễ. Nhà của gia đình Cha rất gần vùng 
Salzburg, cho nên cả nhà có rất nhiều bản nhạc – nào là Mozart, Schubert, 
Hayden – và khi Kinh Kyrie (Kinh Thương Xót) bất đầu thì dường như tầng trời 
đã mở ra. Và ở nhà bữa ăn trưa thịnh soạn ăn chung với nhau đương nhiên rất 
quan trọng. Và Cha cùng cả nhà ca hát rất nhiều: anh của Cha là một nhạc sỹ 
giỏi, anh Cha đã soạn nhạc cho cả nhà hát ngay lúc anh ấy còn trẻ, và cả gia 
đình đã cùng nhau ca hát rất vui. Bố của Cha chơi đàn tam thập lục (zither) và 
cũng hát nữa; đó là những lúc không thể nào quên được. Rồi dĩ nhiên, mọi người 
trong gia đình Cha đi chơi chung với nhau, đi bộ; nhà Cha ở gần một khu rừng và 
nhờ vậy đi bộ trong rừng rất thú vị: đó là những cuộc phiêu lưu, những trò chơi, 
v.v…  Tóm lại, cả nhà cùng một lòng một dạ với nhau, với những cảm nghiệm 
được chia sẻ, thậm chí trong những thời kỳ rất khó khăn, bởi vì đó là thời kỳ 
chiến tranh – trước tiên có chế độ độc tài, sau đó là nghèo đói.  Nhưng tình yêu 
này mà cả gia đình Cha dành cho nhau, niềm vui này ngay cả trong những việc 
đơn sơ nhỏ nhặt  thì  mãnh liệt và nhờ thế mà cả nhà có thể khắc phục và chịu 
đựng được ngay cả những khó khăn này. Cha nghĩ  rằng điều rất quan trọng là 
thậm chí những việc nhỏ cũng cho Cha và cả nhà niềm vui bởi vì con tim người 
khác biểu lộ theo cách này.  Và theo cách này Cha và gia đình đã lớn lên biết 
chắc chắn rằng làm con người phàm rất tuyệt, bởi vì cả nhà của Cha nhìn thấy 
sự tốt lành của Thiên Chúa được phản chiếu trong cha mẹ của Cha và trong con 
cái, tức là anh chị em của Cha. Và thú thật với con, nếu Cha thử tưởng tượng 
chút xíu xem thiên đàng sẽ như thế nào, thì Cha luôn luôn nghĩ đến thời thơ ấu 
của Cha, lúc còn bé. Trong tâm tình giãi bày tâm sự, niềm vui và tình yêu, cả nhà 
Cha rất hạnh phúc và Cha nghĩ rằng thiên đàng phải là một cái gì tương tự như 
đã xảy ra trong tuổi thơ của Cha. Trong ý nghĩa này Cha hy vọng đi về “nhà”, đi 
về phía “bên kia thế giới”.  

Quả là một thí dụ tuyệt vời cho thấy sự hiện diện tràn trề yêu thƣơng trong một 
gia đình có thể thực hiện đƣợc. Hãy suy xét những thí dụ ở đây để thực hành 
nhằm khích lệ sự hiện diện chung với nhau: đọc truyện lớn tiếng, chơi các trò 
chơi, ca hát, đi chơi phiêu lƣu, đi bộ đƣờng dài, và làm việc.  
 
Thật ra nghe đơn giản quá chừng! Nhƣng ngày nay chúng ta thấy việc này khó 
khăn lắm. Do nhiều yếu tố khác nhau trong thời đại chúng ta, giờ đây chúng ta 
phải nỗ lực dứt khoát thực hiện những loại sinh hoạt này, những lúc này đƣơng 
nhiên giúp thực hiện đƣợc sự hiện diện của con ngƣời với nhau. Đây là mặt trái 
của “yếu tố tiêu cực” mà chúng ta đã nói đến cách đây không lâu. Cùng lúc 
chúng ta xén tỉa những cái gì chia trí và các sinh hoạt không giúp tạo đƣợc sự 
hiện diện, chúng ta đặc biệt xem thử có thể cam kết tham gia đều đặn các sinh 
hoạt giống nhƣ Đức Giáo Hoàng đã kể ra chăng.  

 
Chúng ta nên bắt đầu trong gia đình chúng ta; nhƣng không đƣợc chấm dứt tại đó. 
Dành thời gian quý báu thƣờng xuyên với một vài bạn bè tốt thì cần thiết.  
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3. Dứt khoát nuôi dƣỡng cuộc trò chuyện về những vấn đề đứng đắn hơn.  
 
Lòng ta ở đâu thì các cuộc trò chuyện sẽ ở đó; và nơi đâu có trò chuyện thì lòng ta sẽ ở 
đó.  Chúng ta có thể ra tay “sửa đổi” tâm hồn chúng ta và đồng thời trò chuyện cùng 
một lúc.  
 
Những cuộc trò chuyện của bạn bè tự nhiên bao quát toàn bộ cuộc đời. Và nên nhƣ 
thế. Nhƣng chúng ta cần khai triển một thói quen trò chuyện về các đề tài thật phong 
phú và sâu sắc hơn. Điều này, xem ra đối với tôi, phản văn hóa. Đây là một bƣớc táo 
bạo.   
 
Có hai loại cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn: Cuộc nói chuyện để chúng ta thảo luận 
những vấn đề thực tế và quan trọng (nhƣ làm thế nào tăng trƣởng trong đƣờng nhân 
đức, giáo dục con cái ra làm sao, làm cách nào canh tân trật tự xã hội), và những cuộc 
nói chuyện cơ bản hơn về việc chia sẻ những hiểu biết sâu sắc trở thành những gì đẹp 
mắt, những gì chúng ta chỉ nhìn chằm chằm chung với nhau mà thôi.    
 

 Thí dụ của mỗi loại: 
1) cuộc nói chuyện về cách thức làm thế nào giúp đời sống cầu nguyện sâu sắc 
hơn, hoặc thăng tiến trong nhân đức khiết tịnh.  
 
2) cuộc nói chuyện chia sẻ những gì chúng ta đã nhìn thấy trong nguyện gẫm 
hoặc trong khi cầu nguyện.  

 
Mục đích chính của tôi ở đây là khuyến khích chúng ta làm cho các cuộc nói chuyện 
nhƣ thế có vẻ quan trọng.  Nhƣ đối với loại thứ nhứt: chúng ta hãy suy nghĩ một cách 
đặc biệt về việc tìm kiếm lời khuyên của bạn bè chúng ta. Bạn bè ở trong một vị thế độc 
đáo vừa giúp chịu trách nhiệm  lẫn nhau, và nhờ đó cho lời chỉ bảo /lời khuyên  liên 
quan đến sự cấp bách nhứt của các vấn đề.  
 
Về loại thứ hai, chúng ta hãy suy nghĩ đặc biệt về việc chia sẻ những gì chúng ta đã 
khám phá  (về kỳ quan của tạo vật, của Thiên Chúa, …) – hoặc qua kinh nghiệm, đọc 
tài liệu, nguyện gẫm, hoặc đọc kinh.    
 
Một sự mƣờng tƣợng trƣớc về thiên đàng độc đáo làm sao, nơi chúng ta cùng nhau vui 
hƣởng dung nhan Thiên Chúa ! 
Hãy xét xem điều này nhƣ một thí dụ của sự hiện diện thật sự … 
 
Tôi xin kết luận với một lời suy niệm ngắn về sự Hiện Diện Thực Sự/Đích Thực … 
 Chúa đã nói với các tông đồ:  Thầy đi thì tốt cho các anh.  
Nhƣng sự kiện này có thể nhƣ thế nào? 
Các Tổ Phụ của Giáo Hội nói rằng: Chúa ra đi thì tốt bởi vì chúng ta cần phát triển đức 
tin; và đức tin đòi buộc một sự vắng mặt – một sự thiếu vắng thị lực/cái nhìn.  Cho nên 
Chúa đã cân nhắc, còn tôi thì làm cách nào, trong khi vắng mặt nhƣ thế mà làm cho có 
khả năng và nuôi dƣỡng đức tin, cũng đƣợc hiện diện một cách sâu sắc với những 
ngƣời tôi yêu mến.  
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Thiên Chúa chúng ta ở trong tình trạng khó xử: Niềm vui của Chúa là đƣợc ở  giữa con 
ngƣời. Nhƣng làm thế nào Chúa có thể vừa ở với chúng ta, VÀ vừa gợi ra đức tin 
chúng ta.    
 
Giải Pháp: Ở với chúng ta đƣới dạng tấm bánh. Lập tức và cùng lúc, sự kiện này kêu 
gọi ta để lộ đức tin chúng ta (bởi vì chúng ta chỉ nhìn thấy bánh mà thôi), nhƣng Chúa 
cũng hiện diện đầy đủ. 
 
Phép Thánh Thể là sự Hiện Diện Thực Sự của một Ngƣời Bạn.   
Chúng ta hãy mang sự Hiện Diện ấy đến cho tha nhân.  
 

John Cuddeback 
 
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 2013 
Ủy Ban Đặc Nhiệm Tổ Chức Đại Hội Cursillo Toàn Quốc đang liên lạc và làm việc với 
một đại học trong tiến trình ký giao ƣớc tổ chức Đại Hội 2013. Ủy Ban này sẽ thông báo 
chi tiết về ngày, địa điểm, lệ phí ghi danh, v.v… về Đại Hội sau khi ký giao ƣớc.  
 

Cập Nhật Tin Tức Về Chức Vụ “National Cursillo Service Administrator” 
Anh Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành PT Cursillo đã nhận một số đơn xin ghi danh để đƣợc 
phỏng vấn cho chức vụ National Cursillo Service Administrator. Đơn xin đƣợc phỏng 
vấn vẫn còn nhận cho đến ngày 31-1-2013. Mọi chí tiết về công việc này có thể thu 
thập từ Trang Nhà trên Internet của PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ tại địa chỉ 
http://www.natl-cursillo.org/.  
  
Trung Tâm  Cursillo Toàn Quốc 
Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ đóng cửa nghĩ Lễ Giáng Sinh và Tết Dƣơng Lịch các 
ngày 24, 25, 31 tháng 12 năm 2012 và ngày 1 tháng Giêng, 2013.  Xin thông báo để 
tránh liên lạc Trung Tâm vào những ngày ghi trên. 
 
Palanca: Ý Chỉ Cầu Nguyện và Hy Sinh Hãm Mình 
Thứ Hai – VPĐH Toàn Quốc, và các VPĐH Miền và Giáo Phận  
Thứ Ba – Các Trƣờng Lãnh Đạo 
Thứ Tƣ – Các Cursillistas tại Hoa Kỳ 
Thứ Năm – Các Công Tác Tông Đồ của PT Cursillo Toàn Quốc  
Thứ Sáu – Các Khóa Cursillo Cuối Tuần và các Khóa Hội Thảo  
Thứ Bảy – Ủy Ban Điều Hành Tổ Chức OMCC và NACG  
 
Xin thay mặt ĐGM Eusebio Elizondo, Giám Mục Linh Hƣớng Toàn Quốc, LM Peter 
Jaramillo, Linh Mục Linh Hƣớng Toàn Quốc, VPĐH/Toàn Quốc và các Nhân Viên 
Trung Tâm Cursillo, chúng tôi chân thành cám ơn tất cả mọi ngƣời đã ƣu ái hỗ trợ và 
rộng lƣợng đóng góp nâng đỡ PT Cursillo và mến chúc tất cả Quý Bạn cùng với những 
ngƣời thân yêu một Mùa Giáng Sinh Vui Tƣơi và Năm Mới Hạnh Phúc! 
 
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 
Moon Kim – ĐHV/TQ Phục Vụ CĐ Cursillo nói tiếng Đại Hàn  
Joachim Thông Lê – ĐHV/TQ Phục Vụ CĐ Cursillo nói tiếng Việt Nam 

http://www.natl-cursillo.org/

