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BẢN TIN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC THÁNG 12/2014 

Giám Mục Carlos A. Sevilla, S.J., Hưu Trí, GM Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc 
GM Sevilla sinh ngày 9 tháng 8 năm 1935 tại San Francisco, CA và gia 

nhập Dòng Tên, năm 1953,  tiếng Anh "the Jesuits" là các tu sỹ Dòng 

Tên (Society of the Jesuits -viết tắt S.J.). ĐGM  Sevilla được phong 

chức linh mục ngày 3-6-1966. Ngài tiếp tục học tại Đại Học Dòng Tên 

ở Innsbruck, Nước Áo và Học Viện Công Giáo Paris, Nước Pháp. Ngài 

long trọng tuyên khấn làm linh mục Dòng Tên ngày 22 tháng 4 năm 

1974. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngày 6 - 12, 1988,  đã bổ nhiệm 

GM Sevilla làm GM Phụ Tá TGP San Francisco, CA. TGM John R. 

Quinn, nay là TGM hưu trí tại TGM San Francisco, đã phong chức GM 

cho ngài ngày 25 tháng Giêng năm 1989. Ngày 31-12, 1996, GM Sevilla 

đã được bổ nhiệm Giám Mục thứ sáu của GP Yakima, TB Washington. 

Tháng Tám, 2010, ngài đến tuổi 75 và đã gởi thư cho ĐGH Bênêđictô XVI xin nghỉ hưu theo luật 

Giáo Hội.  

 

Ngày 31 tháng 5, 2011, khi vị giám mục thứ bảy của GP Yakima được bổ nhiệm, ĐGM Sevilla 

trở thành GM Hưu Trí của GP Yakima. Sau khi tham khảo ý kiến với GM kế vị ngài và với Dòng 

Tên, ngài quyết định tiếp tục cư trú tại Yakima và giúp các mục vụ giáo phận cùng đi bất cứ nơi 

nào cần đến ngài. Ngay trong Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, GM Sevilla là thành viên 

của Ủy Ban về Phụng Tự phục vụ sắc dân Hispanic, và là một cố vấn cho Ủy Ban Sự Vụ của sắc 

dân Hispanic. GM Sevilla đã tham dự Khóa Cursillo tại Cowiche, TB Washington, năm 2003. 

Ngài đã được Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc đồng thanh chấp thuận là Giám Mục Linh Hướng 

Toàn Quốc của PT Cursillo tại Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 5 năm, có hiệu lực từ ngày 1-10-2014. 

 

Suy Niệm Mùa Vọng của Cha Alex Waraksa, LM Linh Hướng Toàn Quốc 
Chúa Giêsu sẽ đến.  Người đã đến rồi và sẽ trở lại, nhưng Chúa muốn đi vào cuộc sống của chúng 

ta mỗi ngày. Hy vọng rằng chúng ta chào đón Chúa với một tình yêu sâu đậm trong Khóa 

Cursillo  3 Ngày Cuối Tuần của chúng ta. Nhưng chúng ta có chuẩn bị để chào đón Chúa vào lòng 

chúng ta thường xuyên trong Ngày Thứ Tư của chúng ta bằng cách cam kết Sùng Đạo chân thực 

chưa? 

Lòng Sùng  Đạo của chúng ta nhắc nhở chúng ta phải tìm kiếm Chúa trong Ngày Thứ Tư của 

chúng ta, phải chuẩn bị cho Chúa đến, phải ý thức rằng ân sủng của Chúa luôn luôn có sẵn. Chúng 

ta có dành chỗ cho Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta không? Mùa Vọng có thể 

trở nên vô cùng bận rộn với nhiều tiệc mừng trước ngày Lễ Giáng Sinh. Liệu sự bình an và niềm 

vui ngày Chúa Giêsu sinh ra sẽ là điều hiển nhiên đối với chúng ta mà không cần chuẩn bị bằng 

cầu nguyện sao? 
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Về Học Đạo, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm với các tiên tri về thời kỳ chờ đợi linh thiêng  

xảy ra trước Chúa Giêsu giáng sinh. Một sự mong đợi đầy hy vọng vẫn có thể là của chúng ta khi 

chúng ta khơi dậy niềm xác tín rằng Thiên Chúa có nhiều món quà tinh thần lẫn vật chất đang chờ 

đợi chúng ta. Lòng ước muốn của chúng ta có dựa trên những gì Thiên Chúa muốn cho chúng ta, 

hay là dựa trên những gì chúng ta đòi Chúa ban cho chúng ta? 

 

Sự bình an Giáng Sinh tùy thuộc vào việc chúng ta có chấp nhận thánh ý Thiên Chúa trong đời 

sống chúng ta hay không. Liệu chúng ta chỉ chấp nhận Thánh Ý Thiên Chúa  khi nào chúng ta 

nhận ra rằng Thánh Ý Người sẽ không thay đổi kế hoạch của chúng ta, cho chúng ta những gì 

chúng ta muốn chăng? Hay là chúng ta hoàn toàn sẵn sàng đón nhận ý Chúa giống như Đức Maria 

chấp nhận hồng ân Làm Mẹ Thiên Chúa.  Đức Mẹ không hề biết tất cả những thách thức,những 

thách đố và những đau khổ mà Thánh Ý Chúa mang lại cho Mẹ. Mẹ Maria có lẽ cũng đã không 

biết niềm vui, sự kỳ diệu, niềm  linh hứng, tình yêu và sự vinh hiển và danh dự vĩnh cửu mà Thánh 

Ý Thiên Chúa sẽ mang lại cho Mẹ. 

 
Sự Hành Đạo của Đức Maria đi đôi với lời "Xin Vâng" của mình. Khi Lễ Giáng Sinh đến, nhiều 

người mở lòng cho những hành động bác ái, kể cả việc mở lời trao đổi về đức tin và ý nghĩa của 

việc Chúa Kitô đến. Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra các cơ hội truyền giáo 

xảy đến trong Mùa Vọng thánh thiêng này. Việc tái lập mối liên kết với những người mà chúng ta 

có thể chỉ làm một năm một lần thực sự cũng cho chúng ta một cơ hội chia sẻ đức tin chúng ta với 

họ và cầu nguyện cho họ. 

 
Chúng ta được mời gọi Hành Đạo. Đó là một lời mời gọi phục vụ. Việc chuẩn bị cho Lễ Giáng 

Sinh tạo nhiều cơ hội phục vụ. Nhiều tổ chức trong Giáo Hội và các cơ quan từ thiện bên ngoài 

Giáo Hội kết hợp mọi nỗ lực để giúp đỡ người nghèo. Chúng ta có thể giúp đỡ bằng cách tặng tiền 

bạc hoặc đóng góp thời giờ của chúng ta. 

 
Mùa Vọng này giúp chúng ta chờ đợi với tấm lòng rộng mở để đón nhận món quà của Đấng Cứu 

Rỗi và những quà tặng mà chỉ có Người mới có thể mang đến. Thiên Chúa Cha ban Chúa Giêsu 

cho thế giới. Chúa Giêsu hiến dâng chính Mình trên thập giá. Làm thế nào chúng ta hiến dâng 

chính mình cho Thiên Chúa và cho tha nhân ...... qua Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo của chúng 

ta ? 

 

Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc: Những Điểm Nổi Bật trong Năm TC 2014 
Hành Chánh 

 Đang đúc kết việc thiết lập các danh sách Linh Hướng, Chủ Tịch VPĐH/GP và các Nhóm 

Phục Vụ Miền nhằm cải tiến mối liên kết giữa các nhóm cấp giáo phận, miền, và toàn quốc. 

 PT Cursillo Toàn Quốc là một thành viên trong Nhóm Nòng Cốt của các Phong Trào thuộc 

Giáo Hội Công Giáo và các Cộng Đồng Tân Lập. Nhóm này đã lãnh trách nhiệm tổ chức Đại 

Hội Lần Đầu Tiên ngày 9 tháng Tám năm 2014 tại Maryland với trên 1,000  người tham dự, 

đến từ trên 20 Phong Trào và Cộng Đồng Tân Lập tại Hoa Kỳ.   

 PT Cursillo Toàn Quốc đã được Đài Truyền Hình Công Giáo EWTN mời thâu hình hai kỳ  

nhằm trình bày về Đặc Sủng Cursillo, bản chất, mục đích, tâm tưởng, phương pháp, v.v...của 

PT Cursillo. Chương trình thâu hình hai kỳ này sẽ được trình chiếu trong mùa xuân 2015.   
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Trung Tâm Tài Liệu & Quà Lưu Niệm  Cursillo 

 Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đã giới thiệu một số sách do NXB FEBA phát hành, viết tắt 

của tên tổ chức "Fundación Eduardo Bonnín Aguiló", như quyển Historia y Memoria de 

Cursillos, Evidencias Olvidadas, III Conversaciones de Cala Figuera, quyển Study of the 

Charism bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha của OMCC/NACG, Cristianos en Rodaje tiếng TBN 

của Valentin Galindo và ấn bản Việt ngữ Cẩm Nang Linh Hướng. 

 Một số quà tặng đã được bổ sung trên Trang Nhà PT Cursillo TQ, bookmarks, cốc đựng nước 

tiện mang theo khi đi xa, phiếu dán trên cảng xe hơi, túi xách tay, viết mực, nón lưỡi trai, v.v... 

Bạn có thể vào xem và mua những món quà này tại địa chỉ. https://www.natl-

cursillo.org/orderl.html. 

 Chi phí in ấn đã giảm bớt mười ngàn mỹ kim.  

 

Tài Chánh Hỗ Trợ PT Cursillo  

 Tiếp tục vận động chiến dịch hỗ trợ ba mỹ kim một năm ($3mk/1 năm).  Tổng cọng số tiền 

ủng hộ thu được $46,252 mỹ kim tính đến ngày 20 tháng 11, 2014. 

 

Tổ Chức Đại Hội Cursillo Toàn Quốc    
 Đã đặt kế hoạch và thực hiện việc tổ chức Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ 24 tại Đại Học 

Chapman ở Orange, CA trong tháng Bảy 2014.  Tổng số Cursillistas tham dự là 655. 

 Đã hoàn tất hợp đồng với BGĐ Villanova University ở Philadelphia, PA, địa điểm tổ chức Đại 

Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ Thứ 25,  năm 2015.   

 Tiến Sỹ Ralph Martin sẽ là diễn giả chính trong ĐH Cursillo TQ kỳ thứ 25.  

 

Điều Hành Tài Chánh  

 Đã trông nom các mục chi tiêu và ngân sách,  lợi tức thực đã tăng 33%: từ $61 ngàn năm 2013 

tăng lên $81 ngàn năm nay. 

 Đã lắp đặt hệ thống điện thoại & computers mới cho Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc. 

 

Cập Nhật Chiến Dịch Hổ Trợ $3 mk/ 1 năm  
Tính đến ngày 20 tháng 11, 2014, Trung Tâm Cursillo TQ đã nhận được số tiền đóng góp tổng 

cộng là $46,252. Con số này tăng độ 6% từ tháng Chín, 2014. Trung Tâm Cursillo TQ đã cấp phát 

58 ngân phiếu trị giá $6,800 mk cho một số PT/GP đã trao tặng cho PT/TQ $200 mk hay nhiều 

hơn. Chính nhờ sự rộng lượng của các bạn mà chúng ta có thể tặng 2 phiếu tham dự Đại Hội 2014 

miễn phí cho hai Chủ Tịch VPĐH/GP đang nỗ lực làm sống lại hay mới thiết lập PT Cursillo trong 

khu vực của mình. Trung Tâm Cursillo TQ cũng đã tặng bốn ngân phiếu trị giá $200 mk mỗi phiếu 

cho 4 PT tại các giáo phận khác để mua tài liệu, giúp cho việc tái lập PT Cursillo tại địa phương 

mình.   

 

Lệ phí ghi danh tham dự Đại Hội Cursillo TQ năm 2015 sẽ được ấn định dựâ tre n số tièn đống 
gốp vầô cuối thấng 12/2014 từ Chiến Dịch $3 mk/1 năm này. Vì thế, các bạn hỗ trợ Chiến Dịch 

này càng nhiều thì việc giảm lệ phí ghi danh tham dự ĐH/TQ càng dễ trở thành hiện thực hơn. 

Như thế sẽ có nhiều Cursillistas hơn tham dự ĐH cùng với chúng ta tại ĐH Villanova University 

ở Philadelphia, PA năm tới.  

  

Xin vui lòng tiếp tục quảng bá Chiến Dịch $3mk/1năm này bằng mọi phương tiện liên lạc như  

Hội Nhóm Thân Hữu, Ultreya, Trường Lãnh Đạo, các buối Hội Ngộ Miền, các buổi Hội Thảo, 

https://www.natl-cursillo.org/orderl.html
https://www.natl-cursillo.org/orderl.html
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tiếp xúc cá nhân, nhóm e-mail, v.v. Cần biết thêm chi tiết về Chiến Dịch này xin vào thăm Trang 

Nhà TQ https://www.natl-cursillo.org/donate/. Cám ơn các Bạn luôn luôn rộng lượng ủng hộ. 

 
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 2015 
Đại Hội Cursillo TQ kỳ thứ 25 sẽ diẽn râ tậi ĐH Villanova University ở Philadelphia, PA từ ngày 

23-26 tháng Bảy năm 2015.  Villanova University là một học viện cao học Công Giáo do Dòng 

Augustinô sáng lập năm 1842, tạo nên một cảnh trí lý tưởng cho Đại Hội Cursillo TQ của chúng 

ta với phòng ốc khang trang và phục vụ thân thiện. Các bạn có thể vào trang nhà của Đại Học để 

xem hình ảnh nhà trường http://www1.villanova.edu/main/about.html. 

 

TS Ralph Martin, một diễn giả danh tiếng và cũng là một Cursillista, sẽ trình bày bài thuyết trình 

chính tại Đại Hội Cursillo TQ kỳ thứ 25. Phiéu ghi dânh thâm dự Đậi Hô ̣ i sẽ được phổ bién 
ngầy 15 tháng Giêng năm 2015. Chỉ có 750 chỗ mà thôi. Dự kiến Đại Hội Cursillo tại ĐH 

Villanova University sẽ rất đông. Hẹn gặp các bạn tại đó! 

 

Khóa Hội Thảo Cursillo de Cursillos (CDC) 
Cursillo de Cursillos là một Khóa Hội Thảo cung ứng cho Cursillistas một kho tàng kiến thức và 

kinh nghiệm sống những điều thiết yếu trong tâm tưởng, bản chất, mục đích, và phương pháp của 

Phong Trào dưới ánh sáng của Đặc Sủng Cursillo. Khóa Hội Thảo này cung cấp cho nhiều 

Cursillistas một cơ hội để khám phá những triển vọng bao la mà Cursillo có được hầu cống hiến 

cho con người và Giáo Hội.  

 

Cho đến nay, Cursillo de Cursillos là khóa hội thảo hữu hiệu nhứt dành cho các Cursillistas muốn 

học hỏi về Đặc Sủng Nền Tảng PT Cursillo. Mỗi VPĐH trong giáo phận của 12  Mìền tại Hoa Kỳ 

nên yêu cầu ĐHV/Miền liên hệ tổ chức một Khóa Cursillo de Cursillos cho cộng đồng Cursillo 

của mình.. Mục đích của PT Cursillo là truyền đạt tình yêu Thiên Chúa nhờ tình bạn trong không 

gian di động vuông vức mà Thiên Chúa đã đặt để chúng ta vào đúng thời điểm này. Vì thế, hôm 

nay bạn hãy quyết định tham dự Khóa Hội Thảo Cursillo de Cursillos và để cho Đặc Sủng Khóa 

này đào luyện bạn, giúp bạn thấm nhuần, và cải đổi con người bạn. Chúa Kitô vẫn còn tin tưởng 

bạn!  

 

Hãy vào thăm trang nhà này http://www.natl-cursillo.org/viet/resources/cursillodecursillos.pdf để 

đọc bài viết, Cursillo de Cursillos, Các Cơ Hội & Lợi Ích và xem lịch trình Khóa Hội Thảo Cursillo 

de Cursillos sẽ được tổ chức trong hai năm 2015 – 2016. 

 

Trung Tâm Học Liệu Cursillo (CRC) 
Trung Tâm Học Liệu (TTHL) đã được giới thiệu trong năm 2012. TTHL được hình thầnh nhầm 
cung cấp tầi lie ̣ u vầ tin tức vè Đâ ̣ c Sủng Nèn Tẩng củâ PT Cursillô. TTHL khô ng phẩi lầ mô ̣ t 
Trường Lẫnh Đậô hôâ ̣ c lầ mô ̣ t trung tâ m huấn luye ̣n, mầ lầ một nơi để phổ biến tin tức chính 

thức liên quan đến PT Cursillo. Tin tức này nhằm bổ túc những gì được học hỏi trong Trường 

Lãnh Đạo tại giáo phận. Các ĐHV/TQ cung cứng những khí cụ và tài liệu này để giúp các 

Cursillistas loan truyền Tin Mừng Thiên Chúa yêu thương chúng ta cho những người khác trong 

không gian di động vuông vức của mình mà Thiên Chúa đặt để vào bất kỳ thời điểm nào! Tin tức 

này được trình bày trong nhiều bài viết, hình ảnh video, và âm thanh MP3,  cho nên xin hãy tự 

động tìm đọc, xem, nghe hoặc tải xuống bất kỳ hình thức nào mà bạn thich.  

 

https://www.natl-cursillo.org/donate/
http://www1.villanova.edu/main/about.html
http://www.natl-cursillo.org/viet/resources/cursillodecursillos.pdf
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Những dữ kiện trên trang nhà Trung Tâm Học Liệu trong 12 tháng qua cho thấy các Cursillistas 

đã truy cập nhiều tin tức; tuy nhiên, các bạn cần giúp truyền đạt cho các Cursillistas khác biết 

những tài liệu này tại trang nhà Trung Tâm Học Liệu (TTHL). 

 Trang Nhà Trung Tâm Học Liệu trung bình mỗi ngày có 220 khách viếng thăm và có tổng 

cộng 80,300 lượt khách vào xem hàng năm. 

 Có 78 bài viết trên Trung Tâm Học Liệu. 

 Có 17 tài liệu bằng video và 18 tài liệu thâu thanh dưới dạng MP3 tại TTHL. 

 Đã có thêm 4 tài liệu mới bằng video và 1 tài liệu thâu thanh dưới dạng MP3 năm nay: 

1. Video Lịch Sử về Ông Eduardo Bonnín bằng tiếng Tây Ban Nha được ưa thích nhứt 

trong các tài liệu tại TTHL với 580 đợt xem và Video bằng tiếng Anh có 353 đợt 

xem. 

2. Video về "Việc Truyền Giáo nhờ Hoán Cải" bằng tiếng Anh. 

3. Video về Mục Đích, Tâm Tưởng, và Phương Pháp  bằng tiếng Anh. 

4. Video về Phúc Lợi của việc Liên Kết với PT Cursillo TQ bằng tiếng Anh. 

5. Tài liệu thâu thanh "Truyền Giáo nhờ Hoán Cải" dưới dạng MP3 bằng tiếng Anh. 

 Đã có thêm 12 bài viết năm nay. 

 Có 3,187 lần xem tài liệu video trong vòng 12 tháng qua (8.7 lần mỗi ngày ). 

 Có 1,243 lần nghe tài liệu trong vòng 12 tháng qua (3.4. lần mỗi ngày ).    

 Các bài viết xem ra được yêu chuộng nhứt trên TTHL và được tải xuống (trung bình 417 lần 

mỗi ngày) 

 Trung Tâm Học Liệu (TTHL) là trang nhà Internet của PT Cursillo được mến mộ nhứt.  

 

Mọi ủng hộ tài chánh đều được trân quý nhằm tiếp tục giúp phát triển Trung Tâm Học Liệu của 

PT Cursillo. Xin vui lòng gởi về Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc, PO Box 799, Jarrell, TX 76537.  

Xin mời vào thăm TTHL tại  http://www.natl-cursillo.org/viet/resources/ 

 

Chân thành ghi ơn anh Dale Platteter một cách đặc biệt. Anh Dale đã mang hết tài năng của mình  

tình nguyện phục vụ Trang Nhà Internet của PT Cursillo Toàn Quốc trong 10 năm qua, không thù 

lao. Nhờ đó PT Cursillo không tốn kém trong việc Điều Hành và Bảo Trì Trang Nhà hầu có thể 

liên tục phục vụ suốt ngày đêm, 24 giờ 7 ngày một tuần !   

 

Mừng Chúa Giáng Sinh & Chúc Mừng Năm Mới 
Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc, và Nhân Viên Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc xin kính chúc 

các bạn và những người thân yêu một Mùa Vọng Thánh Thiện, Giáng Sinh Vui Vẻ và Năm Mới 

tràn trề sự bình an, tình bạn và niềm vui của Thiên Chúa.  

 

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/resources/

