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Lời Từ Biệt của LM Phêrô M. Jaramillo, SSA, Cựu Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc
Câu chuyện trong Thánh Kinh về mười người bị bệnh phong cùi đã được
chữa lành và chỉ có một người trở lại để cám ơn, câu chuyện đó có lẽ ám
chỉ thái độ của nhân loại ngày nay, thật đáng ngạc nhiên. Không hiểu sao
hình như chúng ta dễ dàng xem thường Thiên Chúa và những người
chúng ta yêu mến. Mỉa mai thay, trường hợp có thể xảy ra như cái chết
của một người thân hoặc khi những thảm kịch xảy ra trong những ngày
nghỉ lễ, chúng ta có thể tự hỏi tôi có thể biết ơn về điều gì ngay lúc này
trong đời tôi không? Ngay cả khi Thiên Chúa “cho” và rồi “lấy lại” ta
vẫn chúc tụng Thiên Chúa! Tuy nhiên, ta vẫn có thể mang ơn bởi vì
Thiên Chúa làm chủ sự sống, “mọi thụ tạo, mọi thời gian và mọi mùa
màng đều thuộc quyền sở hữu của Chúa.” Như Thánh Augustinô rất chí
lý khi nói “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa và tâm hồn chúng
con luôn thao thức cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Đối với
LM Phêrô Jaramillo
những ai trong chúng ta đã mất một người thân trong năm nay, tôi cầu
xin Chúa giúp chúng ta làm tất cả những gì có thể để tín thác vào Chúa
cho dù chúng ta không hiểu, cuối cùng thì chúng ta tin rằng chúng ta đặt niềm hy vọng vào sự phục
sinh và biết rằng tương lai của chúng ta là sự sống đời đời, cùng tham dự Tiệc Thánh với Chúa trên
Thiên Đàng. Nếu chúng ta nghĩ rằng một bữa ăn trong ngày Lễ Tạ Ơn có thể vui vẻ rộn ràng với thịt gà
tây và nhiều món ăn thịnh soạn, thì hãy tưởng tượng Lễ Tạ Ơn trên Thiên Đàng sẽ như thế nào? Sẽ vui
sướng biết bao, cho nên tôi khó lòng chờ đợi ngày này!
Tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ cùng các bạn lòng biết ơn sâu xa của tôi về những ơn lành và cảm
nghiệm mà tôi đã nhận lãnh trong thời gian phục vụ PT Cursillo Toàn Quốc trong vai trò Linh Hướng
từ năm 2010 đến 2013 với nhiều “hạn chế”. Tôi biết ơn về tài lãnh đạo của các thành viên trong Văn
Phòng Điều Hành Toàn Quốc đã tận tình làm việc để đạt nhiều thành quả trong vài năm vừa qua; tôi
mang ơn các linh mục và các phó tế đã cật lực cộng tác với tôi trong Ủy Ban thực hiện Cẩm Nang Linh
Hướng, gọi tắt là S.A.M. (Spiritual Advisors Manual) và biết ơn Đức Cha Usebio Elizondo, vị Giám
Mục Linh Hướng PT Cursillo. Tôi cũng xin dùng cơ hội này để giới thiệu Cha Alex Waraksa, một linh
mục thuộc GP Knoxville, TB Tennessee và hiện là Linh Hướng cho PT Cursillo tại GP Knoxville, sẽ
thay tôi làm Linh Hướng cho PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ, và cũng hân hạnh giới thiệu Phó Tế
Gary Terrana thuộc GP Buffalo, N.Y., là Phụ Tá Linh Hướng.
Tôi hân hoan trao lại ngọn đuốc lãnh đạo trong vai trò Linh Hướng PT Cursillo mà tôi đã nắm lấy
trong những năm qua. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với những vị này niềm khát vọng của tôi về tương lai, đặc
biệt với sự xúc tiến hình thành các Đội Ngủ Hội Thảo Linh Hướng trong kế hoạch gởi đi khắp nước
nhằm hỗ trợ việc canh tân phần vụ của giáo sỹ và giúp bảo toàn Đặc Sủng Nền Tảng PT Cursillo. Với
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Năm Đức Tin vừa kết thúc, tôi nguyện cầu xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành PT Cursillo tại Hoa Kỳ
và giúp gia tăng lòng khát khao nên thánh và nỗ lực truyền giáo của mọi người trong những năm trước
mặt khởi sự với Mùa Vọng này. Xin các bạn cầu nguyện cho tôi và cùng tôi cảm tạ Thiên Chúa về mọi
ơn lành trong khi tôi tiến bước cùng Chúa với các Cursillistas trong tinh thần Ultreya.
De Colores!
LM Phêrô M. Jaramillo, SSA

Cha Alex Waraksa, Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc
Văn Phòng Điều Hành và Nhân Viên phục vụ PT Cursillo Toàn Quốc xin
gởi lời chào mừng nồng nhiệt đến Cha Alex Waraksa trong vai trò Linh
Hướng PT Cursillo Toàn Quốc. Cha Alex sinh trưởng và lớn lên tại Oak
Ridge, TN. Ngài lãnh nhận chức linh mục năm 1990 thuộc Giáo Phận
Knoxville, TN và đã phục vụ tại 10 giáo xứ khác nhau, làm phó xứ tại 5
giáo xứ và chánh xứ tại 5 giáo xứ khác. Cha Alex hiện nay là phó xứ tại Nhà
Thờ Thánh Patrick ở Morristown, TN và Điều Hợp Mục Vụ sắc dân
Hispanic trong Giáo Hạt 5 Rivers. Vai trò này lãnh thêm trách nhiệm trong
các giáo xứ khác cũng như phục vụ các giáo dân nói tiếng Tây Ban Nha.
Trong quá khứ ngài cũng đã phục vụ trong tư cách Giám Đốc VP Giới Trẻ
Cha Alex Waraksa
Giáo Phận và Giám Đốc Văn Phòng đặc trách Phụng Vụ và Nghi Lễ và là
giáo sư tại trường Trung Học Notre Dame ở Chattanooga, TN. Cha Alex đã tham dự Khóa Cursillo
Cuối Tuần trong tháng 9 năm 1997 và từ đó đã phục vụ trong hầu hết các Khóa Cursillo 3 Ngày trong
giáo phận của ngài. Cha Alex cũng làm Linh Hướng Miền 4 từ năm 2009 cho đến nay và đã tham dự
hầu hết các Đại Hội Cursillo Toàn Quốc từ năm 2006. Xin chúc mừng Cha Alex!

Phó Tế Gary Terrana, Phụ Tá Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc
Văn Phòng Điều Hành và Nhân Viên phục vụ PT Cursillo Toàn Quốc xin
gởi lời chào mừng nồng nhiệt đến Phó Tế Gary Terrana được chọn làm Phó
Tế Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc. Đây là một chức vụ mới đã được
Văn Phòng Điều Hành chấp thuận và có hiệu lực từ tháng 11, 2013. Phó Tế
Gary hiện đang sống tại Niagara Falls, NY và kết hôn với Chị Gail được 35
năm nay. Họ có một người con trai duy nhứt, đã lập gia đình và họ có 2 cháu
nội. Anh Gary đã lãnh chức phó tế vĩnh viễn ngày 26 tháng 6 năm 1999 và
hiện đang phục vụ tại GP Buffalo, NY. Anh Gary đã tham dự Khóa Cursillo
Cuối Tuần trong tháng Hai năm 1986 tại GP Buffalo. Phó Tế Gary hiện
đang phục vụ tại Giáo Xứ Thánh Jude (Tađêô) Tông Đồ tại N. Tonawanda,
Phó Tế Gary Terrana
NY. Anh phục vụ trong vai trò Điều Hợp tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận
Niagara Falls Memorial (Center) tại Niagara Falls, NY và làm Linh Hướng cho các bệnh nhân ở giai
đoạn cuối cuộc đời tại Viện Niagara Hospice tại Lockport, NY. Xin chúc mừng Phó Tế Terrana!

Những Điểm Nổi Bật trong Năm Tài Chính 2013
Phần Vụ Hành Chánh:
-Danh sách để phổ biến thông tin liên lạc đang được hình thành để việc liên lạc hữu hiệu hơn giữa các
cấp toàn quốc, miền và giáo phận. Bản Thống Kê Cursillistas trên Toàn Quốc, do 78% tổng số các giáo
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phận báo cáo, cho biết khoảng 783,565 Cursillistas đã tham dự Khóa Cursillo Cuối Tuần được phân
chia như sau:
-nói tiếng Anh: 396,552
-nói tiếng Tây Ban Nha: 365,071
-nói tiếng Việt: 12,555

-gốc Phi Luật Tân: 6,276
-nói tiếng Bồ Đào Nha: 1,460
-gốc Thổ Dân Mỹ Châu: 1,651

Do đó, những dữ kiện dự đoán cho thống kê này với 100% các giáo phận tham gia thì có thể có một
triệu Cursillistas tại Hoa Kỳ.
-Các tài liệu giúp điều hành đúng đắn PT Cursillo đã được cập nhật, như chính sách đầu tư, thể lệ điều
hành tài chánh, chính sách báo động để tránh lạm dụng, v.v…PT Cursillo TQ là một thành viên chủ
lực tích cực trong Đội Ngũ các Phong Trào thuộc Giáo Hội Công Giáo và các Cộng Đồng Tân Lập.
Sách và Quà Tặng Cursillo:
-Giới thiệu những sách mới của Cơ Sở Eduardo Bonnín, gọi tắt là FEBA, như sách “An Apprentice
Christian” (Một Kitô Hữu Tập Sự) của ông Bonnín;
-Các món quà lưu niệm được trưng bày trên Trang Nhà https://www.natl-cursillo.org/orderl.html.., như
nón lưỡi trai có huy hiệu Cursillo, phù hiệu Cursillo gắn trên áo hay đeo với dây chuyền và loại viết
nguyên tử có logo Cursillo. Có thể vào Trang Nhà để xem và đặt mua.
-Số sách đặt mua gia tăng 11% và chi phí in sách đã giảm $10,000 mỹ kim.
Chiến Dịch kêu gọi hỗ trợ PT Cursillo Toàn Quốc:
Chiến dịch xin ủng hộ $3 mk/ mỗi năm, cho đến ngày 27-11-2013 đã nhận được $18,223.66 .
Phần Vụ Tổ Chức Đại Hội Cursillo Toàn Quốc
-Đại Hội Cursillo TQ năm 2013 con số tham dự tăng 53%: 650 thành viên tham dự năm 2013 so với
425 năm 2012.
-Đã ký hợp đồng thuê địa điểm cho Đại Hội TQ năm 2014 tại Đại Học Chapman, California. Đã xong
kế hoạch 5 năm thuộc dự án tổ chức các ĐH Cursillo TQ.
Việc Điều Hành Tài Chánh
-Đã trông nom việc chi tiêu và điều hành ngân sách: lợi tức gia tăng 225% so với năm 2012: tức 63
ngàn mỹ kim trong năm 2013 so với 28 ngàn mỹ kim trong năm 2012.
-Đã tuyển dụng 2 nhân viên văn phòng để giúp ổn định Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc; anh Patrick
Anderson (Trưởng Phòng) và Cô Liliana Recio (Phụ Tá).

Cập Nhật Chiến Dịch Xin Ủng Hộ 3 MK/ mỗi năm
-Tính đến ngày 27 – 11 - 2013, Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đã nhận được tổng cộng $18,223. 66
mỹ kim. Chân thành cám ơn tất cả mọi sự ủng hộ với lòng rộng lượng của các bạn!
-Phiếu trợ cấp tham dự Đại Hội Cursillo TQ sẽ được cấp cho mỗi giáo phận tùy theo số tiền GP liên hệ
đóng góp vào cuối tháng 12, 2013. Lệ phí tham dự ĐH Cursillo TQ năm 2014 sẽ được ấn định dựa vào
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tiền ủng hộ cho Chiến Dịch này vào ngày cuối cùng của tháng 12, 2013. Các bạn càng ủng hộ nhiều thì
việc giảm lệ phí tham dự ĐH càng dễ xảy ra. Do đó sẽ có thêm Cursillistas tham dự Đại Hội với chúng
ta tại Đ.H Chapman, CA năm tới! Xin tiếp tục vận động cho Chiến Dịch này bằng mọi phương tiện
truyền thông: như các Nhóm Thân Hữu, Hội Ultreya, Trường Lãnh Đạo, các Đại Hội Cursillo Miền,
các hội thảo, tiếp xúc cá nhân, gởi e-mail các nhóm thân hữu. v.v… Muốn biết thêm chi tiết về Chiến
Dịch này, xin vào Trang Nhà PT Cursillo TQ tại: https://www.natl-cursillo.org/donate/.

Đại Hội CursilloToàn Quốc 2014
ĐH Cursillo TQ năm 2014 sẽ được tổ chức từ 31-7 đến 3-8 năm 2014 tại ĐH Chapman ở Thành Phố
Cổ Orange, CA. ĐH Chapman có một cảnh trí lý tưởng cho Đại Hội Cursillo TQ của chúng ta với cơ
sở lớn, nhiều phòng ốc khang trang và rộng rãi cùng nhiều dịch vụ đa dạng. Một nhà nguyện ấm cúng,
hội trường có 950 chỗ ngồi, nhiều phòng họp trang bị kỹ thuật tân tiến, khu gia cư có máy lạnh, và
thực đơn đổi mới luôn, tất cả đang chờ đón chúng ta trong các sinh hoạt Đại Hội 2014. Có thể vào
trang nhà ĐH Chapman để tìm hiểu nhiều chi tiết lý thú: http://www.chapman.edu/about/index.aspx.
Chỉ có 950 chỗ tại ĐH Chapman. Phiếu ghi tên tham dự sẽ được phổ biến ngày 15 tháng 1, 2014, và
mong Đại Hội không còn chỗ trống tại ĐH Chapman năm tới. Xin hẹn gặp các bạn tại Đại Hội nhé!

Trung Tâm Học Liệu Cursillo
Các bạn Cursillistas thân mến, xin dành thời giờ vào thăm Trung Tâm Học Liệu Cursillo tại địa chỉ
http://www.cursillo.org/resources/. Trung Tâm có tài liệu dưới nhiều dạng khác nhau như video (hình
ảnh), MP3 và PDF về nhiều đề tài Cursillo khác nhau. Những bài thuyết trình trong Đại Hội Cursillo
Toàn Quốc tại Đ.H. Xavier University ở Cincinnati, OH và tại ĐH Hofstra University ở Hempstead,
NY cũng được lưu trữ tại Trung Tâm. Những tài liệu này nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi của cá nhân
và bổ túc cho những điều đang được học hỏi tại Trường Lãnh Đạo. Các bạn cứ tự nhiên chép lại địa chỉ
của Trung Tâm và gởi cho các bạn hữu trong PT Cursillo. Xin vui lòng giúp chúng tôi phổ biến trang
nhà của Trung Tâm Học Liệu trên đây.

Xin Nhắc Nhở Địa Chỉ E-Mail Mới
Địa chỉ e-mail mới của Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc là admin@natl-cursillo.org. Tất cả các
VPĐH/GP đã được yêu cầu thông báo địa chỉ mới này đến Trường Lãnh Đạo và Cộng Đồng Cursillo
Ngày Thứ Tư. Có hiệu lực kể từ tháng Giêng 2014, địa chỉ e-mail nationalcursillo.center@verizon.net
này sẽ không còn được sử dụng nữa.
Nhân danh Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc, các Điều Hợp Viên TQ và Nhân Viên phục vụ tại
Trung Tâm Cursillo TQ, chúng tôi thân ái cầu chúc các bạn và những người thân yêu một Mùa Vọng
nhiều phước lành, Mùa Giáng Sinh Vui Tươi và Năm Mới Hạnh Phúc.
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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