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Do anh Miguel Sureda thuộc GP Palma de Mallorca, TBNha, trình bày tại Đại Hội Cursillo
Toàn Quốc, được tổ chức tại Chapman University, Orange, Nam California - ngày 1-8-2014
Các bạn thân mến, đã quen và chưa quen, khi ban tổ chức đề nghị đề tài Rollo và yêu cầu tôi nói
về Lịch Sử Phong Trào Cursillo, tôi đồng ý ngay. Nhưng các bạn hãy tin tôi khi tôi thú nhận rằng
chính tôi cũng không biết sẽ nói gì đây…..
Từ hơn hai tháng trước đây, tôi đã bắt đầu xem lại các dữ liệu lịch sử mà tôi đã thu thập trong
nhiều năm, rút ra những lời trích dẫn trong một số sách nói về lịch sử Phong Trào. Tôi đi đến kết
luận rằng cách tốt nhất, về phần tôi, khi trình bầy về lịch sử, tôi không nên nói về lịch sử, nhưng
thay vào đó, đề cập đến các nhân vật chính của lịch sử Phong Trào, vì chính họ mới tạo nên sự
thật lịch sử. Họ không chỉ là những người đã viết các bài cũng về lịch sử, nhưng họ cũng đã sống
trọn vẹn lịch sử ấy và đã để lại cho chúng ta một chứng từ về những gì họ đã sống.
Lý do chính cho quyết định này là vì tôi đã không có mặt ngay từ lúc ban đầu. Câu chuyện
Cursillo của tôi bắt đầu nhiều năm sau khi PT Cursillo được hình thành, chính xác là 17 năm sau
Khóa Cursillo đầu tiên đi vào lịch sử được tổ chức tại Cala Figuera, Mallorca trong tháng 8 năm
1944, mặc dù Khóa này thực sự được chuẩn bị từ lúc khởi đầu thập niên 1940.
Những gì tôi đã thực hiện kể từ lúc đó chính là sống khắng khít với đa số giáo dân và linh mục là
những người hiện diện ngay từ lúc đầu trong vai trò lãnh đạo, như các ông Eduardo Bonnín,
Bartolomé Riutord và Guillermo Estarellas, họ không bao giờ là "ứng viên" bởi vì họ luôn luôn
là những người lãnh đạo phục vụ, và các vị linh mục như Cha Guillermo Payeras, Cha Francisco
Suárez và những vị khác dù không được biết đến nhiều, như Cha D. Gabriel Seguí, Cha Mateo
Galmes hoặc Cha Don Sebastián Jaume, cũng đã giúp đỡ tận tình trong những năm đầu. Tôi
cũng đã có dịp gặp gỡ Cha D. Sebastián Gayá và Cha D. Juan Capó, mặc dù chỉ qua loa thôi, vào
nhiều dịp sinh hoạt của PT như Đại Ultreyas Toàn Quốc kỳ I và II của Tây Ban Nha ở Tarragona
và Santiago de Compostela, Đại Ultreya Thế Giới kỳ I hoặc trong Đại Hội các Lãnh Đạo cấp
Hoàn Vũ kỳ II tại Mallorca, năm 1972. Và trong trường hợp Cha D. Sebastián, tôi gặp ngài vào
dịp lễ bế mạc “Cuộc Mạn Đàm Kỳ I tại Cala Figuera” năm 1994. Cha Jaimé Capó, em trai của
Cha Juan Capó, là Vị Linh Hướng Khóa Cursillo của tôi, cũng đã là Linh Hướng cho tôi trong
một thời gian ngắn vào thời kỳ đó, cùng với Cha Guillermo Payeras, Linh Hướng của Phong
Trào Cursillo tại Mallorca.
Các Cursillistas trong những năm đầu tiên của các Khóa Cursillos, bao gồm Khóa Học ở Cala
Figuera, như Salvador Escribano, Onofre Arbona, Damián Bover, Antonio Mezquida (tôi không
đi sâu vào ký ức để nhớ thêm nữa) và tôi đã không nhận ra rằng chính nhờ họ mà tôi đã thực sự
trưởng thành và biết được rằng việc khởi đầu các Khóa Cursillos, Phương Pháp, Tâm Tưởng,
Mục Đích và sự tiến hóa của PT Cursillo là công trình của ông Eduardo Bonnín. Mặc dù chắc
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chắn những người khác cũng đã tham gia và góp phần, nhưng chúng ta không thể quên những
giáo dân đã hình thành Hội Nhóm Thân Hữu với Ông Bonnín: như các ông José Ferragut,
Andrés Rullán hoặc Jaume Riutord đã gặp ông Bonnín để học hỏi với nhau. Và ông Bonnín đã
nói rằng tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ nhóm bạn hữu đó (Hội Nhóm tiên khởi), họ gặp nhau vào
các Chúa nhật hoặc các ngày lễ nghỉ, ở bất kỳ nơi nào của vùng nông thôn Mallorca gần thị trấn,
họ đi bằng xe đạp, mang theo các điều họ đã sưu tầm ghi chép từ các sách mà họ phải đọc để
thảo luận trong những buổi gặp gỡ ấy. Chúng ta cũng không thể quên các linh mục như Cha D.
Sebastián Gaya (tác giả của Giờ Tông Đồ và Cẩm Nam Hành Hương), hoặc Cha D. Juan Capó
người đã mang đến các bài nguyện gẫm cho đêm đầu tiên của Khóa Học và soạn phần thần học
về bài Ân Sủng cho Khóa Cursillo tháng Giêng năm 1949 và sau đó cùng với các linh mục D.
Miguel Fernández, D. Guillermo Payeras và những vị khác nữa tôi không thể nhớ đầy đủ, đã
"hội họp" và đẽo gọt đến chi tiết cuối cùng các Rollos Bí Tích và những bài nguyện gẫm mà
chúng ta thấy trong Cẩm Nang Lãnh Đạo của ĐGM Hervas.
Trước khi bắt đầu đọc những gì các "nhân vật chính" đã nói với chúng tôi, tôi muốn làm sáng tỏ
một vấn đề: đó là trong số các nhân chứng được nhắc tới, các bạn sẽ nghe nhiều tên gọi khác
nhau ám chỉ PT Cursillo, đó chính là vì trong thời gian đó, có một số Khóa Học (= Cursillos TBN) khác nhau tùy những người đứng ra tổ chức, và tùy mục đích của những khóa đầu tiên mà
lịch sử nhắc đến và được gọi là:
Các Khóa Lãnh Đạo Hành Hương Cao Cấp (Cursillos de Adelantados de Peregrinos):
Được Hội Đồng Công Giáo Tiến Hành Toàn Quốc tổ chức, đã có 6 Khóa loại này, từ năm 1941
đến 1946. Các Khóa này kéo dài một tuần lễ và nhằm huấn luyện thành phần lãnh đạo cho các
chuyến hành hương Santiago de Compostela được tổ chức trong năm 1948. Các Khóa ấy đã diễn
ra trong Tu Viện Lluch, và gồm 9 bài học do các linh mục trình bày về thần học của Đời Sống
Kitô Hữu và 11 đề tài do giáo dân đến từ Madrid đảm trách. Trong số các Rollos này, có năm
rollos cùng tên hoặc tương tự như các Rollos hiện nay, như: Rollo Lý Tưởng của Thanh Niên
Công Giáo Tiến Hành, Sùng Đạo, Học Đạo, Hành Đạo và Người Lãnh Đạo.
Ông Eduardo Bonnín đồng ý tham dự Khóa thứ nhì của những khóa này, trong tuần lễ Phục Sinh
năm 1943, qua lời mời của anh José Ferragut, lúc ấy là Chủ Tịch Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Tiến Hành. Ông Eduardo Bonnín cũng đã tham dự Khoá thứ ba vào Tuần Lễ Phục Sinh năm
1945, và trình bày Rollo Nghiên Cứu Môi Trường. Rollo này ông đã trình bầy trong Khóa
Cursillo đầu tiên trong tháng 8 của năm trước đó tại Cala Figuera (1944).
Các Khóa Lãnh Đạo Hành Hương (Cursillos de Jefes de Peregrinos):
Với nội dung tương tự như những Khóa Học truớc, những Khóa Học này được tổ chức bởi Hội
Đồng Công Giáo Tiến Hành cấp Giáo Phận, không có sẵn hồ sơ lưu trữ trước tháng 8 năm 1944.
Tin tức về việc tiến hành Khóa Cursillo Lịch Sử Đầu Tiên trong tháng 8 năm 1944 có thể được
tìm thấy với cái tên này (Khóa Lãnh Đạo Hành Hương ) trong Bản Tin của Đoàn Thanh Niên
Công Giáo Tiến Hành (JACE).
Các tên hay tựa đề khác: Các Khóa Đào Luyện và Tông Đồ [Giáo Dân] (Cursillos de Formacion
y Apostolado), là những khóa học đầu tiên sau cuộc Hành Hương Santiago de Compostela.
Khóa Học cho Thanh Niên (Cursillos de Juventud), Khóa Học Chinh Phục (Cursillos de
Conquista) và cuối cùng sau tháng 12 năm 1953 là Khóa Học Kitô Giáo.
Không còn gì nói thêm nữa, tôi sẽ bắt đầu với những chứng từ của các "nhân vật chính", là
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những người đã sống giai đoạn sơ khai của Lịch Sử PT Cursillo.
Để không làm các bạn nhàm chán với quá nhiều chi tiết, tôi chỉ chọn các chứng từ của những
người làm sáng tỏ sự phát triển của Phong Trào và đã hiện diện với vai trò lãnh đạo trong Khóa
Cursillo tháng Giêng năm 1949, và trong trường hợp họ là giáo dân, họ đã tham gia các Khóa
Học trước đó hoặc trong thời kỳ chuẩn bị phát sinh Phong Trào. Trong trường hợp của ông
Eduardo Bonnín, ông hiện diện trong tất cả các Khóa Học từ năm 1943, ông Guillermo
Estarellas trong hai Khóa kể từ năm 1946, hai ông Bartolomé Riutord và Andrés Rullán trong
thời kỳ phôi thai Phong Trào ( bởi vì Andrés Rullán và Guillermo Font là những người phụ tá,
chúng tôi không có bất kỳ tài liệu, bằng văn bản hoặc ghi âm lại để cung cấp lời chứng của họ).
Cuối cùng tôi cũng kể thêm ông Onofre Arbona, là giáo dân, ngoài việc đã tham dự Khóa
Cursillo ở Cala Figuera năm 1944, ông còn là một thành viên của Hội Đồng Thanh Niên Công
Giáo Tiến Hành cấp Giáo Phận, phụ trách và chăm sóc tạp chí Proa, nhờ tạp chí này, các bạn có
thể tìm ra nguốc gốc các Khóa Cursillos và sự phát triển các Khóa từ năm 1941 đến năm 1957
khi Đức Giám Mục Enciso đến thay thế Giám Mục Hervás, đã cấm xuất bản Bản Tin Liên Lạc
của Phong Trào Cursillo hay Hội Học Kitô Giáo. Cũng phải nói thêm Cha Francisco Suárez,
người đã gia nhập Phong Trào Cursillo năm 1950, là bạn thân của Cha D. Juan Capó và là người
giới thiệu Cursillos vào quốc gia Mexico.
Eduardo Bonnín
"Tôi thành thật tin rằng một trong những gia sản quý giá nhứt mà tôi có, đó là hiểu biết các Khóa
Học Kitô Giáo hay PT Cursillo chân thực gồm có những gì, cũng như những gì nảy sinh Phong
Trào. Và tôi biết do kinh nghiệm đã được chứng minh rằng khi mỗi yếu tố hay giai đoạn tạo nên
Phong Trào: Tiền Cursillo, Khóa Cursillo Ba Ngày Cuối Tuần và Hậu Cursillo, chu toàn mục
đích của nó, nó sẽ đáp ứng thật chính xác mục tiêu của PT, không gì khác hơn là nỗ lực đưa Tin
Mừng của Phúc Âm đến với càng nhiều người càng tốt, và nhất là đến những kẻ xa cách nhứt
(“người xa rời Thiên Chúa”).
"Một trách nhiệm rõ ràng đối với những ai có thể đến sau tôi."
"Vào lúc tôi viết chúc thư tôi nghĩ rằng điều tốt nhứt mà tôi có thể truyền lại cho những ai đến
sau tôi là viết ra từng chi tiết những gì PT Cursillo bao gồm, mục đích của PT là gì, và những ý
định nào PT phải chu toàn. Trung thành với mục tiêu được đề nghị mà qua đó những kế hoạch đã
được nghĩ ra, được sắp xếp, được cầu nguyện theo ý chỉ và được cấu trúc kể từ lúc khởi sự vào
năm 1944, và thường xuyên những kế hoạch này đã bị gạn lọc, bị vô hiệu hóa, bị cuỗm đi hoặc
bị bóp nghẹt ngay trong bản tính tự nhiên của chúng và làm mất hiệu quả."
"Ý tưởng 'Nghiên Cứu Môi Trường' đã đến với Ông Bonnín như thế nào?"
Ông Eduardo Bonnín ghi lại: "Hạt giống cơ bản nguyên thủy của ý nghĩ về PT Cursillo nảy sinh
từ sự xung đột xảy ra trong tôi, khi nền giáo dục tôi hấp thụ từ môi trường gia đình mà tôi đã
từng sống, đụng độ với môi trường tại trại lính khi tôi nhập ngũ lúc 18 tuổi. Cuộc sống trong
quân ngũ kéo dài chín năm.
Trong đời lính, các quân nhân sống các giá trị hoàn toàn khác xa, hoàn toàn đối nghịch với
những giá trị đã từng là ánh sáng soi đường dẫn lối cho tôi từ thời niên thiếu. Cú "sốc" này liên
tục thử thách tôi trong đời sống quân ngũ, đã thôi thúc tôi có ý nghĩ sau đây: những con người
này có cảm thấy bị Giới Răn đè nặng hay là họ phớt lờ giáo lý?
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Trại lính nằm sát, hầu như ngay trung tâm khu vực "cấm kỵ" của thành phố Palma của chúng tôi,
và các "nhà thổ, nhà chứa" thường được thăm viếng tập thể.
Tôi luôn cố gắng và đôi khi thu xếp để có thể gặp riêng nói chuyện với anh chàng đầu đàn của
nhóm đó. Tôi hầu như lúc nào cũng hỏi tương tự như "Mày có vui thú không? Câu trả lời vẫn là
"Có chứ", nhưng tôi nhấn mạnh, " Mày có thực sự hưởng thụ nhiều không, vui lắm không? Câu
trả lời thường là: "Ừ, mày biết mà .....", và khi chúng tôi bắt đầu cởi mở, thân thích và tin tưởng
nhau thì anh bạn thường thổ lộ như sau: "Tao không thể không nghĩ đến vợ chưa cưới của tao và
mẹ tao sẽ đau khổ như thế nào nếu cả hai người biết được những cuộc phiêu lưu này của tao.
Ngoài ra, tao phải thành thật thú nhận là tao không có được sự bình an trong tâm hồn ngay sau
khi mạo hiểm như thế này."
Vì thế, cuối cùng tôi đã dành thêm nhiều thời gian tại trại lính để tìm hiểu những người này như
thế nào và tôi đi đến kết luận là tựu trung, mọi người đều giống nhau.
Điều này gia tăng lòng ao ước đào sâu thêm cốt lõi của Kitô Giáo và hầu như bản năng
thường tình của tôi thúc giục tôi học hỏi tập trung vào những cuốn sách mà các tác giả tại
thời điểm ấy đang ở trên đỉnh cao của làn sóng thế giới Kitô giáo.
Sau đó, một cuốn sách mang tên "ĐTC Piô XII và Công Giáo Tiến Hành," đến tay tôi và ở
trang 45, số 59, tôi đọc một đoạn đại khái như sau: "Đó là bổn phận của vị linh mục giáo xứ, với
một cái nhìn chóng vánh và nhanh nhẹn về hai thành phần của giáo dân mình, để tạo thành một
hình ảnh rõ ràng và cẩn thận từng chi tiết, giống như theo địa hình, từng con đường một, trong
cộng đồng giáo xứ của vị linh mục đó; tức là: một mặt là con số giáo dân, đặc biệt là các thành
viên xuất sắc trong giáo xứ, có thể giúp phát huy Công Giáo Tiến Hành trong cộng đồng họ, và
mặt khác một số giáo dân đã không còn thực hành cuộc sống Kitô hữu nữa. Họ cũng là những
con chiên thuộc về giáo xứ; những chiên lạc lối, và cũng đối với những con chiên này, và thậm
chí ưu tiên cho họ, các con là những người giám hộ có trách nhiệm, hỡi các con thân yêu nhất
của Cha, và là mục tử nhân lành, các con không được phép né tránh bất kỳ nỗ lực hay công việc
nào nhằm tìm kiếm họ và mang họ trở lại, và các con cũng không được phép nghỉ ngơi cho tới
khi tất cả các chiên lạc đã được tìm thấy an toàn, sống sót và hân hoan trong sự trở lại với đàn
chiên của Chúa Kitô. "
Lá thư đó có một tác dụng khác thường nơi tôi và đưa tôi đến quyết định rằng: điều quan trọng
nhất để bắt đầu là phải có sẵn cho mình một "cuộc nghiên cứu chi tiết" về tình hình đó, như Đức
Giáo Hoàng đã khuyến cáo. Kết luận đó đưa dẫn tôi xem xét từng đám đông cá nhân trên thế
giới, trong thế giới của tôi và trong Giáo Hội mà tôi đã quen biết và thường lui tới.
Từ tất cả những điều này, trong năm 1943, bài "Nghiên Cứu Môi Trường" được thực hiện và đó
là khởi đầu và là nguồn gốc của tất cả những gì đến sau đó.
Từ "Nghiên Cứu Môi Trường" cho đến Khóa Cursillo đầu tiên có tính cách lịch sử:
Đó là vấn đề tuyển chọn những gì tạo nên cốt lõi của đời sống và tinh thần Kitô hữu, và với các
phiếu ghi chú tất cả những điều được lựa chọn khi tôi đọc sách và những đoạn gạch dưới trong
các sách, tôi đã phải sắp xếp các tài liệu thu thập được và phân loại chúng ra một cách rõ ràng,
sinh động và hấp dẫn hầu những tài liệu này có thể đi thẳng vào con tim của người nghe, nhưng
thú thật tôi đã không thể nghĩ ra cách hữu hiệu nhất để truyền đạt tài liệu đó.
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Việc tỏ bày những ý tưởng bằng cách kêu gọi mọi người tụ tập lại để lắng nghe tôi với lòng yêu
thích thì đối với tôi thật là không tưởng và chỉ có trong mơ.
Trong thời điểm đó, Chi Nhánh Thanh Niên Công Giáo Tiến Hành đã hoàn toàn tập trung và
dành cho việc chuẩn bị các cuộc hành hương đến Santiago de Compostela. Chủ Tịch Toàn Quốc,
anh Manuel Aparici, đã đưa ra ý tưởng quy tụ 100.000 thanh niên ở Santiago là những người
sống trong Ơn Nghĩa Chúa.
Người có mặt vào thời điểm đó, Chủ Tịch Nhóm Thanh Niên Giáo Phận của Tổ Chức Công
Giáo Tiến Hành tại Mallorca, mời tôi đến các Khóa Học đầu tiên này, nhưng tôi không muốn đi.
Tuy vậy tôi đã tham dự Khóa thứ 2, diễn ra vào Phục Sinh năm 1943. Tôi thích bầu khí của tình
đồng đội mà tôi có thể cảm nhận được ở đó và tinh thần cùng tâm trạng vui tươi khi các bài học
hay bài giảng được trình bày. Tôi đã được phái tới như một trong thành phần lãnh đạo Khóa
Cursillo Lãnh Đạo Hành Hương sau này và tôi được yêu cầu giải thích thêm về Rollo "Nghiên
Cứu Môi Trường."
Tôi đã học được rất nhiều từ những Khóa Cursillos này, và hơn nữa, tôi tìm thấy giải pháp cho
những gì tôi luôn luôn băn khoăn lo lắng, đó là làm thế nào để giải thích các ý tưởng mà tôi
muốn truyền lại cho những người khác và làm cho họ biết đến những ý tưởng đó với cơ may
mang lại hiệu quả. Bấy giờ tôi nhận ra rằng điều mà tôi hằng quan tâm nhứt có thể được giải
quyết bằng cách tập hợp mọi người trong một môi trường khép kín và cô lập, và đây là cách tốt
nhất để đảm bảo đạt được những gì tôi mong muốn. Từ đó tôi học được rằng mọi người nên
được phân phối thành các nhóm nhỏ; diễn tả bằng hình vẽ và cố gắng quy tụ được càng nhiều
người càng tốt dấn thân vào. Tất cả điều này tôi đã khám phá ra tại những Khóa Cursillos ấy.
Vì vậy, sau nhiều lời cầu nguyện và tìm kiếm những người sẵn sàng tham gia cầu nguyện cho ý
tưởng đó, suy nghĩ nhiều, lập kế hoạch và tạo cơ cấu, thu thập và một lần nữa chọn lọc tất cả các
tài liệu tích lũy trên các phiếu ghi từng đề mục, viết ra giấy và gạch dưới những đoạn trong các
sách, chúng tôi đã cố công quy tụ một vài ứng viên. Chúng tôi thử thời cơ tổ chức một Khóa
Cursillo "mới", cùng với Jose Ferragut, là người đã từng làm chủ tịch cấp giáo phận, Jaime
Riutord và người Kitô hữu viết ra và xác nhận câu chuyện này, và anh ta đã được bổ nhiệm làm
Khóa Trưởng cho Khóa này. [đó là Eduardo Bonnín]
Đây là "Khóa Cursillo đầu tiên Ba Ngày Cuối Tuần ", và mặc dù chúng tôi gọi đó là "Khóa Lãnh
Đạo Hành Hương", bởi vì chúng tôi đã không được phép tổ chức dưới bất kỳ tên nào
khác.Những Khóa này không giống một tí nào hết với các Khóa cùng tên mà đã được tổ chức tại
Mallorca cho tới thời điểm đó.
Điều này đã xảy ra trong năm 1944 ... ..
Chúng tôi cần một linh mục để giải thích các Rollos linh hướng cho chúng tôi và phụ trách việc
linh hướng cho Khóa Cuối Tuần. Cha Juan Julia đã nhận lời mời. Tất cả các tài liệu chúng tôi có
lúc bấy giờ, liên quan đến vai trò của linh mục trong Khóa Cursillo, được lấy từ chương trình của
các Khóa Lãnh Đạo Hành Hương, và chúng tôi trao cho Cha. Cha đã phải ứng biến.
Tôi thật vui và cảm thấy có bổn phận phải nói rằng đây là một Khóa Học Kitô Giáo thực sự và
trọn vẹn, và Khóa tạo điều kiện cho ứng viên hay người tham dự có ba cuộc gặp gỡ: với chính
mình, với Chúa Kitô và với anh em.
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Có thêm sáu Khóa Cursillos giữa năm 1944 và 1948, với thành công tương tự, với Ơn Chúa ---bất cứ khi nào tôi được hỏi ai là tác giả của tất cả mọi thứ ấy, tôi đã dứt khoát nói rằng đó là
Chúa Thánh Thần, nhưng khi họ hỏi tôi ai đã làm các cấu trúc, ai đã thu thập các giai thoại, ai đã
thực hiện các Rollos giáo dân, ai đã hình thành Hội Nhóm và Ultreya, để không phải nói dối, tôi
đã phải nói đó là tôi.
Những người khác đóng góp gì cho PT Cursillo trong những ngày đầu tiên:
Tôi có thể nhớ hoàn toàn những gì người khác đã đóng góp cho các Khóa Cursillos: Cha
Sebastián Gaya là người duy nhất tin tưởng chúng tôi, nhưng trong quá trình phát triển của các
Khóa, nhiều công việc bề bộn không cho phép Cha dành nhiều thời giờ như lòng mong muốn,
như Cha đã thường thể hiện. Mặc dù vậy, Cha đã viết một số bài báo trong tạp chí "Proa" - mà
Cha đã đặt tên "Các Giai Đoạn của một cuộc Hành Hương" - để chuẩn bị môi trường cho cuộc
hành hương đến Santiago. Ngài cũng đã viết "Cẩm Nang Hành Hương".
LM Don Juan Capo đang học ở Roma vào thời điểm ra đời của Cursillo, và khi trở lại Mallorca
Cha Don đã vui mừng với ý tưởng mà chúng tôi đã giải thích cho Cha. Sự hiện diện của Cha
trong Khóa Cursillo Cuối Tuần tại San Honorato vào tháng Giêng năm 1949, mà chúng tôi đã
chính thức gọi Khóa này là số 1, chỉ có hai bài nguyện gẫm vào đêm thứ nhứt - ngày 7 tháng
Giêng - sau đó Cha trở về Palma. "
LM Sebastian Gaya
Những gì Đức Ông Jose Saiz Meneses nói trong cuốn sách của ngài "Căn Nguyên và Thần Học
các Khóa Học Kitô giáo" (hay PT Cursillo) trong ấn bản thứ nhì trang 21 - sự biểu lộ của Cha
Sebastián Gaya ... và trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2004, có thể xem trên You Tube:
Về Ông Eduardo (cũng từ cuộc phỏng vấn trên)
"Vai trò của ông Eduardo trong số các giáo dân, một vai trò quyết định, được xem trội hơn tất cả
những người khác."
"Những đóng góp của ông Eduardo cho Phong Trào Cursillo là cơ bản và là nền tảng", và "tinh
thần của ông Eduardo tràn lan trong Phong Trào Cursillo, mà nếu không có, thì hình như Chúa
Thánh Thần chắc đã phải tốn công nhiều hơn ..."
Về các Khóa Lãnh Đạo Hành Hương
"Việc này liên quan đến việc tổ chức các Khóa Học (Cursillos) tại địa phương, giáo xứ mà không
liên quan đến các Khóa Học Kitô Giáo hay PT Cursillo; tuy nhiên, chúng được gọi là Cursillos -những khóa học này nhằm lo cho việc đào luyện tâm linh của những người sẽ đến Santiago, họ
phải đến như là "những vị thánh".
Từ cuốn sách của Đức Ông Jose Saiz Meneses
"Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh, - tầm quan trọng của Rollo "Nghiên Cứu Môi trường" của ông
Eduardo đối với cấu trúc ý thức hệ của Cursillo." Ông không bao giờ "bỏ đi" cái dàn bài được
phác họa. Điều này cũng đúng đối với bài "Người Giáo Dân trong Giáo Hội".
"Ông Eduardo cũng đã là Khóa Trưởng của Khóa Cursillo tại San Honorato, được gọi là, "
Khóa Cursillo đầu tiên ". Khóa này bao gồm tất cả các yếu tố của phương pháp và tất cả các linh
mục vào lúc đó là " linh mục trợ tá "cũng như" các "Rollos Tín Lý" và các bài nguyện gẫm
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nữa".
Về nhân cách của ông Eduardo, LM Sebastián Gaya nêu lên điểm nổi bật: "ông gắn bó với Phép
Thánh Thể; tham dự Thánh Lễ hàng ngày lúc bảy giờ sáng tại Tu Viện Dòng Phanxicô tại Palma.
Đối với ông, Thánh Thể là chủ yếu. Cũng nên nhắc đến lòng nhiệt thành tông đồ của ông trong
mọi sinh hoạt của PT Cursillos và sở thích của ông dành ưu tiên cho thành phần bị xã hội ruồng
bỏ. Chúng ta phải làm nổi bật cuốn sách của ông "Cấu Trúc các Tư Tưởng" đã được xuất bản
bên ngoài Tây Ban Nha bởi vì Giám Mục Juan Hervás đã phủ quyết không cho trình bày công
khai về PT Cursillo mà không được ngài minh thị cho phép."
"Đặc điểm tích cực nhất của Ông Eduardo là sự kiên trì, sự gắn bó của ông; rất nhiều, nhiều năm
cống hiến cho Phong Trào, và ngoài ra, cho việc huấn luyện của ông. Mỗi đêm ông dành hai
giờ để học thần học. Ông cũng đã rất kiên định trong việc học. Ông đọc sách rất nhiều và bất cứ
khi nào cần nói, ông kéo một mảnh giấy, hoặc một phiếu ghi nhớ, và sau đó ông bắt đầu giải
thích. Sự kiện này đã nảy sinh Cấu Trúc Các Tư Tưởng, tài liệu này là hoàn toàn của ông ".
Về Đức Giám Mục Juan Hervás
"Khi những bạn trẻ tại Mallorca tự giới thiệu là "giới trẻ của đức giám mục ", ngài liền trả lời
ngài sẽ là" giám mục của giới trẻ ". Chúng ta hãy nhớ các Thánh Lễ vào các buổi sáng thứ Sáu
với các thành viên của Hội Đồng Giáo Phận.
GM Don Juan Hervás là một người ôn hòa trong sự ra đời của PT Cursillo. Ngài can thiệp chỉ
với vai trò giám sát rất chung chung và chúc phúc cho các sáng kiến. Sau đó, trong Đại Hội
Ultreya Thế Giới đầu tiên tại Roma (1966), tôi kiểm chứng những dữ kiện về sự cống hiến của
ngài cho Phong Trào Cursillo. Tại Mallorca, ngài đã phải trả giá cho việc nói về Cursillos. Mỗi
buổi sáng (hàng ngày tại Văn Phòng Giáo Phận), ngài có thói quen chất vấn tôi. Ngài mất tin
tưởng."
Guillermo Estarellas
Một phần của cuộc phỏng vấn truyền hình được thực hiện bởi Efisio Pilloni trong năm 2009 như
sau:
"Không có người sáng lập nào khác ngoài Chúa Thánh Thần, ở vị trí đầu tiên, và ông Eduardo ở
vị trí thứ hai, không cần bàn cãi gì nữa. Không ai bảo tôi điều này, tôi đã sống Khóa Cursillo và
tôi đã sống những giờ đầu tiên của các Khóa Học Kitô Giáo hay PT Cursillo với Ông Eduardo và
mọi thứ như tôi khẳng định. Ông Eduardo là người sáng lập duy nhất phác thảo và khai triển các
Khóa Học Kitô Giáo hay PT Cursillo. Sự góp phần thế tục ( của giáo dân) vào các Khóa Học
Kitô Giáo hay PT Cursillo là những ý tưởng của ông Eduardo để đáp lại những hoạt động của
các thành viên Công Giáo Tiến Hành, điều này tôi xác nhận bởi vì tôi đã trải qua. Một lần nữa,
các Khóa Học Kitô Giáo là kết quả của một sự khước từ lề thói làm việc tông đồ của Công Giáo
Tiến Hành trước đó. Họ có những nhóm học hỏi trong mỗi giáo xứ, có một tuyên úy, là người có
tiếng nói quyết định, và các giáo dân, vào thời điểm đó, hành động như toán quân, toán quân tôn
giáo, nhưng rất ít, rất ít nổi bật. "
Đoạn phỏng vấn được thực hiện bởi Cati Bibiloni và Elisa Forteza:
"Và họ đưa tôi vào Công Giáo Tiến Hành, trong Hội Đồng Giáo Phận. Tại Hội Đồng Giáo Phận,
trong năm 1946, tôi đã gặp một ông mà bạn có biết, đó là ông Eduardo, là Chủ Tịch Hội Đồng
Giáo Phận và một vị tuyên úy tên là José Dameto và ở đó chúng tôi bắt đầu làm việc. "
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"Chúng tôi đã giới thiệu một cuộc cách mạng có hiệu quả, về phương diện Tâm Linh và Tông Đồ
trong toàn thể GP Mallorca, dưới sự chỉ đạo của Đức Trinh Nữ Lluch. Chúng tôi đã lấy bức
tượng Đức Trinh Nữ Lluch và kiệu Đức Mẹ đi khắp nơi trong Mallorca. Một cuộc cách mạng
với Đức Giám Mục Hervás, đã ở vào vị trí giám mục phó có quyền kế vị Đức Giám Mục
Miralles. GM Hervás ở trong hậu trường, nhưng khi Đức Cha Miralles qua đời, ngài tiến lên và
trở thành Giám Mục của Giáo Phận Mallorca và lúc đó các Khóa Học Cursillos đã được tiến
hành rồi.
Eduardo đã có một ý định kín đáo, đó là làm các Khóa Cursillos tại Cala Figuera, bắt đầu với
một Khóa ở Cala Figuera de Santanyi vào năm 1944. Ông Eduardo tiếp tục với các Khóa
Cursillos của ông, Khóa thứ nhì vào năm 1946, rồi năm 1947 và 1948, đã có ba Khóa nữa..
Khi Khóa Học vào năm 1949 diễn ra, thì chúng tôi đã trở về từ Santiago. Chúng tôi giống như
một người thợ rèn mà không có than, bởi vì không có những lý tưởng. Cuộc hành hương đến
Santiago hoàn tất. - Và sau đó các Khóa Cursillos mọc lên. Ông Eduardo đã nhảy vào cuộc với vị
giám mục, với LM Juan Capo, với LM Sebastián Gaya. Khóa Cursillo đầu tiên tại San Honorato
đã được tổ chức, đó là vào năm 1949, mà đã là Khóa thứ năm sau Cala Figuera. Nếu chúng ta
nhìn vào Khóa này từ Cala Figuera, thì Khóa ở San Honorato là Khóa 6 bởi vì trong Khóa
Cursillo ở Cala Figuera, đức giám mục đã không can thiệp gì cả. Chúng tôi đã làm việc với vị
tuyên úy của Công Giáo Tiến Hành, đó là Cha José Dameto, một con người dễ mến, luôn luôn
đồng ý hết mọi sự ... và đồng ý với ý tưởng cố định của ông Eduardo, là người đã có một mối
đam mê đối với các Khóa Cursillos của mình. Đối với những Khóa Cursillos đó, chúng tôi ở lại
tại San Salvador de Felanitx, trong Pollensa ... Những Khóa Cursillos tại Cala Figuera là hạt
giống, là những nguyên tắc cơ bản của các Khóa Học Kitô Giáo hay PT Cursillo. Nói cách khác,
tôi hoàn toàn đồng ý rằng nguồn gốc thực sự của các Khóa Học Kitô Giáo là ở Cala Figuera. Và
sau đó, tại sao Khóa ở San Honorato lại diễn ra? Bởi vì Đức Giám Mục Hervás bắt đầu tham gia.
Sau đó đến Cha Sebastián Gaya, là LM Tổng Đại Diện cho Đức Giám Mục Hervás. Đức Giám
Mục Hervás nhập cuộc và đã dấy lên một cuộc đảo chính có tính cách tôn giáo trong hàng giáo
phẩm; trong các Khóa (Cursillos) trước đây, chúng tôi không có giám mục, việc này đã được
thực hiện đúng như ý Eduardo muốn.
LM Juan Capo
Từ cuốn sách: "Những Mẫu Chuyện ngắn về Lịch Sử Phong Trào Cursillo"
Phong Trào Cursillo bắt đầu như thế nào?
"Nhiều điều đã được nói và viết. Đó không phải là một trùng hợp ngẫu nhiên. Rất nhiều trong
những phần hành của các Khóa Cursillos được tìm thấy trong các Khóa trước Khóa số 1 tại San
Honorato. Tuy nhiên, Khóa Cursillo tại San Honorato dẫn đến một thực tại mới. "
Trong một vài năm, một hoặc hai Khóa Cursillos đã được tổ chức mỗi năm. Bắt nguồn từ các
Khóa Lãnh Đạo Hành Hương, được sửa đổi và làm phong phú thêm. Nhiều yếu tố, nhiều mục
tiêu có thể được tìm thấy trong những Khóa ấy.
Sự thật là những Khóa Cusillos đó đã không phát sinh ngay lập tức, như diễn tiến của một phép
lạ ----- do bàn tay của Thiên Chúa. Đó không phải là công việc của một người, nhưng của một
nhóm, của một bầu khí, trước hết là một nỗ lực hội tụ, và sau đó được chia sẻ. "
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"Chúng tôi dự tính tổ chức một Khóa Cursillo và một Khóa khác không trong dự tính, cho thời
điểm này. "Khóa Cursillo" đã được diễn ra. Một Khóa nữa . . . và sau đó ... một Khóa khác tiếp
theo.
"Trong số các danh tánh, tôi nghĩ rằng tên Eduardo cần được nhấn mạnh, G. Estalleras, J. Mir, B.
Riutort, A. Rullán ... (Eduardo - B.Riutord, A.Rullán đều có mặt ngay từ lúc đầu tiên, trước hết
thảy, G. Estarellas từ năm 1945) "
"Ông Eduardo Bonnín có lẽ là người duy nhất có tất cả mọi yếu tố để tạo ra một Khoá Cursillo.
Nhờ chương trình này mà chúng tôi đượv biết các Khóa trước đó."
"Có những người không xuất hiện trong nhiều năm và ảnh hưởng của họ mang tính cách quyết
định. - Thật khó mà xác định vai trò của Giám Mục Hervás trước năm 1954. Tuy nhiên, PT
Cursillo còn tồn tại cũng nên nhớ ơn ngài. "
"Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nói về sự mới lạ trong phương pháp, có nghĩa là trong mục đích
của nhóm trợ tá. Nhưng chúng ta nên nói về sự mới lạ trong nội dung tín lý. "
"Có một sự đổi mới triệt để. Các Khóa Cursillos có được một sự phân biệt rõ rệt và một động lực
mới dưới sự soi sáng của các "Rollos linh hướng", những bài này tập trung vào việc loan truyền
Phúc Âm về tín điều Ơn Sủng. "
"Trên thực tế, các Khóa đã được tổ chức trước đây, đã được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Khóa
Cursillo ở San Honorato được đặt tên chung chung là Khóa Đào Luyện Tông Đồ. Trước đó,
chúng được gọi là các Khóa Chinh Phục, có những Khóa Thanh Niên; trong Đại Hội kỳ thứ XV,
tổ chức vào tháng Mười Hai năm 1953, Đức Cha Hervás, không ngờ, lại ứng khẩu ra từ ngữ Kitô
giáo."
Bartolomé Riutord
Trích từ một cuộc phỏng vấn truyền hình với Efisio Pilloni:
"Tên tôi là Bartolomé Riutort Catalá. Tôi 86 tuổi. Tôi thuộc thời đại khủng long trong PT
Cursillo. Tôi gặp Eduardo vào năm 1928 khi chúng tôi đi học cùng trường của các Cha Dòng
Thánh Augustinô, trên Đường Socorro. Tôi trẻ hơn anh ta sáu tuổi. Eduardo xuất thân từ giai cấp
cao hơn và tôi thuộc giai cấp thấp kém. Nhưng vì tôi có một người anh, gần tuổi của Eduardo,
cho nên mối quan hệ đầu tiên là với anh tôi và sau đó với tôi ".
"Eduardo với thái độ luôn tìm tòi học hỏi, những tư tưởng lôi cuốn, tính năng động và tất cả
những đặc điểm ấy cùng những hoàn cảnh anh ta có được, tôi dám nói gần như bẩm sinh. Lòng
Eduardo ước muốn hiểu biết, giải thích và tìm tòi nghiên cứu tất cả những gì mới mẻ, mọi thứ
đều mới, đó là mới trong việc trao tặng một phong trào cho Giáo Hội, việc này đi trước thời đại
quá xa.”
Tôi nhớ rằng tại một trong những Khóa Cursillos đầu tiên, đầu tiên hết thảy, đã được tổ chức tại
Santanyi, (Cala Figuera), ông Eduardo là Khóa Trưởng và các giảng viên (nhóm trợ tá) là anh tôi
Jaime và José Ferragut.
"Một người mà tôi thực sự nhớ là người trong Khóa ở Cura (năm 1948), có sự tham dự của
"giảng viên" (nhóm trợ tá) Miguel Fiol, ông là một trong những người đã tham dự các Khóa
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Lãnh Đạo Hành Hương Cao Cấp (Cursillos para adelantados de Peregrinos). Và những người
hiện diện đều "bị chộp" từ chỗ này chỗ nọ. Và khi họ leo Núi Cura để tham dự Khóa Cursillo, có
người thì nguyền rủa, người khác thì chửi thề và anh Fiol này hai tay ôm đầu và trách móc ông
Eduardo, "Eduardo ơi, anh mang những thứ người nào vào đây chi vậy? " " Chúng ta sẽ làm gì
với những người này?" Eduardo đã trả lời," Đừng có lo, và hãy cứ tiếp tục đi ". Eduardo đã hoàn
thành Khóa Cursillo và thật là phi thường. Một trong những người vừa tham dự Khóa Cursillo
này là Guillermo Font, người lãnh đạo tài ba trong các Khóa Cursillos trong nhiều năm."
LM Francisco Suárez, Cố Vấn Vương Cung Thánh Đường Mallorca.
Cộng tác với Đức Giám Mục Hervás trong việc ứng dụng Phong Trào Cursillo tại Ciudad Real,
là người bạn thân thiết của Cha Juan Capó và là người giới thiệu Phong Trào Cursillo tại
Mexico.
Từ lời minh chứng của ông trong sách “Một Kitô Hữu Tập Sự":
"Eduardo là một con người sống và ước mơ về Khóa Học Kitô Giáo. Bên cạnh ông những người
khác đã cho họ động lực, như Tiến Sỹ Hervás và Juan Capo, nhưng không có Eduardo, họ sẽ
không tồn tại, đó là thiên tài của ông."
Trong hiện tại và trong tương lai, đối với các nhà lãnh đạo và các tổ chức quốc tế, cấp quốc gia
và giáo phận, những suy nghĩ, tâm tưởng và các tác phẩm của Đức Giám Mục Hervás, LM Juan
Capo và ông Eduardo Bonnín đã, đang và sẽ là bảo đảm của sự trung thành cần thiết đối với các
Đặc Sủng Nền Tảng, và bản chất bất biến và mục đích của PT Cursillo hay các Khóa Học Kitô
Giáo.
Dưới cùng một danh xưng, bản chất của Phong Trào phải được giữ nguyên vẹn. Điều khá phổ
thông là những gì thiết yếu thì không được và không thể phó mặc cho một cuộc bỏ phiếu, thậm
chí định đoạt bởi đa số. Trong triết lý đúng đắn, điều gì thiết yếu là vĩnh cửu và bất biến. Và đây
không phải là trào lưu chính thống cũng không phải là bất di bất dịch. Điều quan trọng là phải
bảo toàn điều thiết yếu khi nghĩ đến những thay đổi và thích nghi. "
Onofre Arbona
Trích từ cuộc phỏng vấn truyền hình với Onofre Arbona đã trải nghiệm Khóa Cursillo tại Cala
Figuera năm 1944:
Khóa Cursillo tại Cala Figuera, ông Eduardo Bonnín có ở đó; J. Ferragut, và Jaume Riutord cũng
đến. Cha Juan Julia, là linh hướng năm 1944.
Khóa Trưởng là ông Eduardo Bonnín. Chúng tôi gọi Khóa đó là Khóa Cursillo Cala Figuera,
không hơn không kém. Ông Eduardo đã nói với tôi nhiều năm sau đó, "anh có nhớ Khóa
Cursillo đó không, ừ đó là Khóa số một, đầu tiên hết thảy".
Nếu có một người sáng lập, vậy ông nói người sáng lập này là ai?
Người sáng lập các Khóa Học Kitô Giáo hả? Ông Eduardo Bonnín chứ còn ai. Đúng đấy! Vâng,
người sáng lập, chúng ta có thể nói ông là người sáng lập.
Và Cha Sebastián Gaya, nhân vật nào đây trong Phong Trào?
Là một nhà trí thức, có lẽ là cha Sebastián Gaya, nhưng không, không, không đâu. Ông Eduardo
Bonnín mới là người sáng lập; không có sự so sánh giữa người này và người kia.
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Trong một từ duy nhất, tôi sẽ nói một cách khác. Tôi nói từ quan điểm riêng của tôi. Không có
Cha Sebastián Gaya thì cũng đã có các Khóa Học Kitô giáo rồi. Không có Eduardo Bonnín,
chúng ta đã không hề có các Khóa Học Kitô Giáo hay PT Cursillo.
Đây không chỉ là quan điểm của tôi, mà đó là sự thể như thế. Nếu không có Eduardo thì chúng ta
đã không có cái gọi là PT Cursillo hay các Khóa Học Kitô Giáo. Mặt khác, không có GM
Hervás, không có LM Sebastián Gaya, không có LM Juan Capo, không có những anh này, thì
các Khóa Học Kitô Giáo hay PT Cursillo vẫn hiện hữu. Nhưng nếu không có Eduardo, thì
KHÔNG!
Trong lịch sử, có thể xảy ra như người ta nói, "mọi người nói về hội chợ theo cách họ cảm
nghiệm"; do đó, trong trường hợp này có hai bài tường thuật hoàn toàn khác nhau về nguồn gốc.
Đây là cách ông Eduardo Bonnín bày tỏ vấn đề này cho LM Cesareo Gil để giới thiệu Phong
Trào Cursillo tại Venezuela. Cha là Cố Vấn cho Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc, (cơ sở đầu
tiên của Tổ Chức Cursillo Hoàn Vũ gọi tắt là OMCC- Organismo Mundial de Cursillo de
Cursillos).
(Thư Eduardo gởi Cha Cesareo Gil từ: "Lịch Sử của Đặc Sủng" cúa Eduardo Bonnín , nxb
FEBA)
Những bài tường thuật về các biến cố thực sự đã xảy ra:
Sự thật là các nhóm có sáng kiến - gồm toàn giáo dân và chỉ có giáo dân - một khi được cưu
mang, cấu trúc và phát động, phong trào này, chỉ vì đã và đang hoạt động kể từ đó tại Mallorca,
đã nhận được sự ủng hộ, sự khuyến khích và một sinh lực gần như chưa từng có, với sự bổ
nhiệm Đức GM Hervás, giám mục phụ tá của Mallorca vào năm 1946 và đã trở thành giám mục
giáo phận vào năm 1947. Nhóm giáo dân nói trên, khi họ được lắng nghe và được hỗ trợ bởi vị
giám mục này, đã sống những ngày lịch sử rất sôi nổi và với sự nhiệt tình sâu đậm thì Phong
Trào Cursillo, nhờ sự hợp tác nhiệt tình và động viên của ngài, đã mở cửa Giáo Hội. Vào lúc bấy
giờ, và chỉ khi đó, khi "một số linh mục và hai hoặc ba vị giáo sỹ " đã tham gia vào nhóm giáo
dân lúc đầu, theo lời yêu cầu của họ.
Câu chuyện về các sự kiện tương tự như một số người muốn đã xảy ra:
"Các Khóa Học Kitô Giáo là một công việc thế tục, đã được chào đời vào cuối thập niên 1940, ở
Mallorca (Tây Ban Nha), dưới triều đại giám mục của Đức Cha Juan Hervás và 'trong một xu
hướng chung của một kế hoạch mục vụ'. (dưới sự chỉ dẫn của hàng giáo phẩm, do các linh mục,
tu sĩ và một số giáo dân giúp đỡ) ".
Tôi có thể xác minh điều này một cách hoàn toàn minh bạch khi tôi đọc những chứng từ của
nhiều người khác nhau và tôi đã trình bày một cách có hệ thống. Điều này đã được thể hiện rõ
ràng hơn và tôi bị tiếng xấu trong khi đọc một cuốn sách mang tên "Những Thực Tại và Kinh
Nghiệm về các Khóa Học Kitô Giáo", bản tóm tắt hai bài giảng được trình bày trong năm 1956,
sáu tháng sau khi PT Cursillo được hình thành tại Ciudad Real do Đức Giám Mục Hervás phát
động, cho thấy thực tế của thời điểm đó trong giáo phận ấy, chỉ để phô bày trong hai đề tài mà
việc giáo sỹ hóa xảy ra và ta đọc được như sau:
Về Những Quy Tắc Lựa Chọn Cursillistas, trang 171:
Chọn những đàn ông trưởng thành, từ 30-45 tuổi, ít nhiều nổi bật qua phẩm chất tự nhiên của họ
và được sự kính trọng của chính những đồng bào họ.
Copyright © 2015, National Cursillo Center. All rights reserved.

Trong Phụ Lục II - Kiên Trì Hội Nhóm: Ultreya, trang 209:
Chương Trình Hội Nhóm Nhỏ, NHƯ ĐÃ ĐƯỢC DIỄN RA :
1 - Hội Nhóm
2 - Một Cursillista đã được mời trước, trình bày một đề tài mà họ đã lựa chọn và chuẩn bị.
3 - Một số trợ tá, đã được mời trước, phê bình về đề tài.
Chương Trình Hội Ultreya SAU khi khảo sát:
1 - Hội Nhóm
2 - Bài học về tín lý, do một linh mục trình bày
3 - Một Cursillista được mời trước, trình bày một đề tài được chuẩn bị với sự tư vấn của vị linh
hướng.
Đây rõ ràng người ta quan sát bước chuyển hướng việc giáo sỹ hóa xảy ra rất sớm.
Không chút nghi ngờ gì khi có thể khẳng định rằng hai chương trình này đã được cung cấp rất
sớm và cho thấy rõ ràng trong một số thư từ trao đổi giữa Giám Mục Hervás và ông Eduardo về
nguồn gốc của các Khóa Cursillos. Để trả lời, ông Eduardo nói, trong số những thứ khác: "...
điều duy nhất mà tôi quan tâm chính là làm sáng tỏ lịch sử chân thật với sự chân thành, tôi hiểu
rằng đã đến lúc phải nói điều này để mọi người biết rằng PT Cursillo, trong các đường lối thiết
yếu của Phong Trào, và thậm chí cả trong các chi tiết, đã được cấu trúc và hình thành trong hầu
hết mọi chi tiết được tích lũy ngay bây giờ, trong năm 1946, đã được cưu mang và cấu trúc bởi
các giáo dân mà thôi. Các linh mục luôn luôn đi ngược lại bản chất của PT Cursillo và không
bao giờ tham dự các cuộc họp để chuẩn bị cho các Khóa Học đã được tổ chức trong thời gian đó;
một số do đa đoan với nhiều trách nhiệm và những vị khác không mấy thích thú ... .. "
Và đối với tôi, điều này làm cho tôi hiểu được sự căng thẳng, sự can đảm, đức tin của người bạn
của chúng ta là Eduardo, người mà ngay cả trong những tháng cuối của cuộc đời, đã nhứt quyết
để lại cho chúng ta "Lời Trần Tình Tâm Linh" của ông để cho chúng ta biết và nhận ra các giáo
dân của Phong Trào Cursillo là một phong trào giáo hội và giữ vững niềm tin của ông rằng sự
thật không cần "phao cấp cứu".
Đó là lý do tại sao tôi muốn mọi người biết sự kiện đó, để tất cả những ai không có may mắn
quen biết ông Eduardo một cách riêng tư - không phải công việc của ông, không phải những gì
ông suy nghĩ - nhưng chính con người của ông, con người của:
Eduardo Bonnín
Tôi gặp ông vào mùa hè năm 1964.
MỘT MÓN QUÀ VỸ ĐẠI - một món quà từ Thiên Chúa. Tôi đã có cơ hội chia sẻ với ông
Eduardo trong gần năm mươi năm, trong Hội Nhóm hay thời điểm khác, nhưng gặp nhau hầu
như mỗi tuần, đặc biệt kể từ năm 2000, năm tôi nghỉ hưu.
Tôi sẽ không nói về những suy nghĩ của mình, tất cả đều được viết ra và các bạn có thể dễ dàng
truy cập qua các sách vở có thể được tìm thấy ở Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ và /
hoặc ghi lại trong các Rollos hoặc các bài viết phổ biến trên các trang nhà của FEBA (www.feba
.info).
Thời gian qua đúng 50 năm rồi.
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Xin đừng hoảng sợ, tôi sẽ không kể toàn bộ câu chuyện của một tình bạn, mà chỉ những biến cố
đã phát hiện ra một con người phi thường: Một Kitô-hữu Tập Sự.
Tôi không là gì cả mà chỉ là một con người bị nhiễm bởi Eduardo, bởi một loại vi khuẩn để thăng
tiến hơn và là một con người tốt hơn, cố gắng là Kitô hữu đích thực.
Khóa Cursillo của Tôi - Tháng Giêng năm 1961.
Ông Eduardo đã không được phép hoạt động trong Phong Trào Cursillo.
Lần đầu tiên tôi nghe nói về ông ấy:
"Cô gái tóc vàng" - trong một giọng điệu gần như nhạo báng - văn phòng của ông Eduardo: một
nơi mà ông "nhồi sọ" ... "đôi bàn chân phẳng phiu" của mình.
Lần đầu tiên tôi trông thấy ông ta:
Thánh Lễ tại Tu Viện Dòng Phanxicô lúc 7 giờ sáng, ông ấy xuất hiện: con người nhỏ thó, ốm
teo, sói đầu, bàn chân phẳng băng: "một cái gì nhỏ thó (và đây là con người chinh phục thế giới
...)"
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với ông:
Một người bạn của tôi và ông Eduardo muốn tôi đi cùng với anh để gặp ông ta (Eduardo) về một
cô gái người Anh mà anh ấy làm cô ta mang bầu. Bạn của tôi đã bị thuyết phục phải kết hôn với
cô gái ấy, và anh ta đã có một vị hôn thê mà anh ta muốn kết hôn
Lúc đó, tôi nhớ lại điều này dường như đã bao nhiêu năm qua rồi. Tôi đã đi thăm ông ta
(Eduardo) trong cửa hàng bán sản phẩm nông nghiệp của gia đình, (túi hạt hạnh nhân, đậu, rau
cải v.v) ... một văn phòng nhỏ và ông Eduardo ngồi viết lách phía sau cửa sổ, đeo kính và tay
đang cầm một cây bút chì ngang với lỗ tai của ông .. . nhà của gia đình ông trên tầng lầu một.
Văn phòng của ông, sách, sách, ôi là sách ...đó là những gì tôi còn nhớ.
Ultreya - Để tạo điều kiện cho con người gặp gỡ nhau. Cũng giống như chuẩn bị sẵn sàng để
chơi piano - để ngồi đúng khoảng cách từ phím đàn, thì bạn phải di chuyển chiếc ghế ngồi, chứ
không phải cái đàn.
Hội Nhóm - Bạn đặt hội nhóm ở vị trí nào trong cuộc đời bạn?
Đừng để hội nhóm xảy ra như khi người nào đó mời bạn đến nhà họ để cho xem một con tem
bưu chính hiếm quý và khi bạn đến nơi mà người ấy lại không thể tìm được. Anh ta bắt đầu tìm
kiếm lục lạo các ngăn kéo của bàn làm việc, trên các kệ sách, v.v... - có ai nghĩ rằng con tem ấy
thực sự có giá trị chăng? Nếu chúng ta đặt Hội Nhóm ở góc xa nhất trong cuộc sống chúng ta,
làm thế nào chúng ta có thể thuyết phục người khác về tính hiệu quả của nó?
Sự Cư Xử Với Nhau
CÁCH ÔNG TA GIAO TIẾP: Ông ta chia sẻ những gì mình đã sống.
Chuyến viếng thăm Nadal Torrens, (bạn của ông Eduardo) một bài học về đức tin.
NIỀM HY VỌNG CỦA ÔNG TA: Cho Thiên Chúa, cho mọi người, vì thế họ có thể khám phá
"món quà của Thiên Chúa".
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NIỀM TIN CỦA ÔNG TA TRONG CHÚA:
Ông ta tin vào Đấng Quan Phòng, mọi thứ đều có giá trị, tốt, xấu: tiến dâng cái xấu, và với cái
tốt dâng lời cảm tạ. "Thiên Chúa yêu thương bạn và muốn điều tốt nhất cho bạn, Thiên Chúa
toàn năng."
"Với Chúa Kitô mọi sự đều có thể". "Mọi sự đều có thể cho người có lòng tin".
"Nếu bạn có đức tin bằng một hạt cải, bạn sẽ di chuyển núi".
"Kẻ không xác tín thì bị đánh bại".
"Rào cản phải được đặt từ trí thông minh; ý chí là hàng cuối cùng của phòng thủ."
"Khi ma quỷ không thể đánh bại bạn, nó hành động như một con bạch tuộc: phun mực ra và che
khuất tầm nhìn và tâm trí của bạn, điều ma quỷ quan tâm là làm cho bạn bất động, để bạn không
làm phiền nó ..."
NIỀM TIN CỦA ÔNG TA TRONG CON NGƯỜI:
Có một vở kịch mang tên "Nguồn Suối Bị Che Khuất", "nước chảy dưới một tảng đá, chưa phải
là suối nước, nhưng có nước ở đó, tình cảm tương tự như thế. Cho đến khi nó có cơ hội để có
ánh sáng và chảy ra và trở thành suối nước. Nước phải xâm nhập vào hòn đá, bởi vì Thiên Chúa
đã giấu nó trong bóng tối để đảm bảo nước suối tinh khiết nhất phun ra ở dưới những tảng đá
cứng nhất. "
QUÀ TẶNG CỦA ÔNG TA CHO THA NHÂN: "cho bất cứ ai muốn được tràn đầy hoàn toàn,
hãy đỗ cho họ tràn đầy", nhưng cũng vậy, bất cứ ai không nghe, hãy "giũ bụi chân lại" và bỏ đi ".
Ông ta không quan tâm những gì bạn đã làm, nhưng quan tâm những gì bạn muốn làm, những gì
bạn đã quyết tâm để có được.
Ông ta không bao giờ nhìn đồng hồ; ông ta đau khổ khi không thể giúp bạn nếu ông ta đã làm
cản trở bạn bởi vì một cam kết nào trước đó.
Ông ta không có một lịch trình để gặp những người khác ... bất cứ nơi nào, cho dù ông ta đã ăn
uống hay chưa, đã ngủ nghỉ hay chưa.
Julian và Magdalena
Ông là một người nghiện rượu và vợ của ông là một thợ giặt ủi. Eduardo đến nhà của họ mỗi
buổi sáng để đảm bảo Julian lo uống thuốc. Có lúc trước khi chết, ông Eduardo, trong nhiều
năm qua chúng tôi đã không nghe tin gì từ Julian, đã nói với chúng tôi rằng ông phải đi gặp
Julian. Chúng tôi hỏi ông vẫn gặp Julian chứ? Ông ta trả lời: Ông ấy là bạn của tôi. . .
Antonia, có một người chồng nghiện rượu, đi bán trái cây ở chợ mỗi ngày, đến gặp ông Eduardo
để xem ông có thể làm được gì để giúp chồng và / hoặc khuyến khích người vợ.
Tiền Cursillo: người ăn xin, họ có giá trị của họ, người hàng xóm là một thợ bọc ghế và là một
người nghiện rượu; đối với người con trai của cô gái điếm, ông trở thành như người cha của nó.
Đó là anh muốn đi: "Giai thoại của người đàn ông đã lập gia đình mà bỏ vợ ". Điều chúng ta
muốn không phải là để anh ta trở lại, nhưng để anh ta muốn trở lại.
Những gì ông Eduardo đã nói với chúng tôi: Những người lãnh đạo trong giai đoạn Hậu Cursillo
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nên chú ý điều này, nếu các bạn đến Ultreya mà không để hết tâm trí vào thì các bạn nên ở nhà.
Trong Ultreya các bạn phải có cùng thái độ tương tự như trong Khóa Cursillo Cuối Tuần.
Một phản ứng giống Chúa Kitô là một chứng từ hữu hiệu hơn một hành động của Kitô hữu. - Có
kẻ trộm đã dùng dao tấn công ông Eduardo tại nhà của ông. Eduardo nói, "Tôi sẽ mua con dao
của bạn".
ÔNG ÂN CẦN CÁCH RIÊNG: Tôi có thể đoan chắc rằng nếu ông đã không ân cần, tôi hiện nay
đã không vui hưởng cuộc sống như tôi vui hưởng bây giờ. Ông làm cho tôi nhận ra tôi quan
trọng như thế nào đối với Thiên Chúa và Chúa tin tưởng nơi tôi. Trong khi ngồi xe đi thăm Toni
Darder, ông nói, "Bạn rất quan trọng đối với tôi. Đối với tôi, bạn có cùng giá trị mà Chúa Kitô
trao tặng cho bạn, là Đấng đã đến thế giới này vì bạn".
Ông Eduardo đi xe cùng với một người bạn khác từ Palma để gặp tôi ở Porto Colom (cách xa 60
km). Ông ta thích nghe "Zarzuela" (âm nhạc Tây Ban Nha) vì cả hai chúng tôi thích nhạc này.
Ông rất vui khi nhận ra rằng ông được tin tưởng - sau khi nghe tôi chia sẻ những điều riêng tư
tầm phào.
Và đó không phải là một sự chú ý đặc biệt dành cho tôi, Miguel Sureda; bất cứ ai đến với ông ta
đều quan trọng cả.
SỰ KHIÊM NHƯỜNG CỦA ÔNG: Ngưỡng mộ! - Ông ta nói, "Ở đâu bạn có thể nhìn mà không
ngưỡng mộ?"
Hãy mở lòng để học hỏi từ những người khác: nói chuyện với một ai, luôn luôn lắng nghe, nhiều
lần trong khi nói chuyện với ông, ông hay nói "chờ một chút, để bạn có thể lặp lại những gì bạn
vừa nói để cho tôi ghi chép. Tôi vốn không muốn bỏ qua những chi tiết nhỏ. ".
"Tự do để là chính mình".
KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG CỦA ÔNG:
Khóa Cursillo đầu tiên của tôi làm Khóa Trưởng: Yêu cầu ông Eduardo thay tôi trình bày Rollo
"An Toàn Trọn Vẹn" và ông đã nhận lời và tôi chỉ nhờ một vài phút trước mà thôi ... !!.
TÍNH KHÔI HÀI CỦA ÔNG:
"Bạn phải cho tôi biết khi nào bạn tìm thấy một người nào đó khờ hơn tôi nhé"
Ông Eduardo có thói quen đặc biệt là cười nhạo chính mình: Hát nhạc Mễ cho chính mình nghe,
(bài El Rey- Ông Vua) và bạn nghĩ bạn là Vua của thế giới!!
TÌNH BẠN CỦA ÔNG:
Một người bạn không bao giờ bảo tôi phải làm gì, hoặc tôi phải suy nghĩ gì.
Nhưng là người qua tình bạn cho tôi một lý do để sống, niềm hy vọng cho tình yêu, truyền đạt
suy nghĩ của tôi, và những lý do để hành động, là người đó luôn luôn tôn trọng tôi là một con
người, là lúc nào cũng sẵn sàng giúp tôi.
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Điều mà người bạn quan tâm là chính tôi, hạnh phúc của tôi. Không phải những hành động của
tôi, không phải các đóng góp của tôi, không phải những thành quả của tôi - nhưng tinh tuyền và
vỏn vẹn là con người tôi.
Điều mà người bạn đã dạy cho tôi, không với chủ đích dạy dỗ, là làm bạn và điều đó nghĩa là:
Không đòi hỏi nơi bạn bè, nhưng đòi hỏi chính nơi tôi.
Ngưỡng mộ, nhưng không bắt chước.
Chấp nhận người bạn như nguyên trạng và cũng chấp nhận tôi như vậy.
Hiểu rằng tình bạn là một thái độ sống, tất cả cuộc sống: nhờ tình bạn tôi tìm được trong
Cursillo, tôi đã có thể sống với một thái độ thân thiện với tất cả mọi người. (Trừ lúc tôi ứng xử
như một "kẻ ngốc")
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông ta hoàn toàn tỉnh táo:
Di sản của ông cho tôi: "LÀ BẠN".
Chúng ta nên sống trong tình bạn với những người chúng ta gọi là "chúng ta", (trong đó có tôi)
với Chúa Kitô và với mọi người khác !!!!
Chúng ta nên tạo một thế giới đầy bạn hữu! thế giới của chúng ta, thế giới của tôi: Đây là sứ vụ
Phúc Âm đòi hỏi: "Hãy yêu thương nhau", và "Tôi không gọi các ngươi là tôi tớ nhưng là bạn
hữu".
Chúng ta có thể thực hiện được việc này với Chúa Kitô - và ông Eduardo đang ở trong Chúa thì
tự do hơn bao giờ hết, có thể trợ giúp chúng ta !!!!
Bây giờ không cần thiết phải hỏi ông Eduardo khi nào chúng ta có thể thăm ông.
DE COLORES!
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