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Eduardo Bonnín Phát Biểu ở Đại Hội Ultreya Hoàn Vũ Kỳ III tại Roma 
Chúng ta đến từ rất nhiều địa danh nổi tiếng và xa xôi, nhưng cũng giống như các Kitô hữu 

tiên khởi, chúng ta đều cùng  một lòng, một dạ. Tất cả chúng ta đã trải qua kinh nghiệm gặp 

gỡ Chúa Kitô một cách trang trọng trong một Khóa Cursillo Hội Học Kitô Giáo và từ thời 

điểm đó đã trải nghiệm Chúa Kitô hằng sống của Phúc Âm. Chính Chúa Kitô giới thiệu 

chúng ta cho Giáo Hội. Chúa là đích điểm cho chúng ta tham vấn, là động cơ thúc đẩy chúng 

ta thường xuyên và là Đấng hướng dẫn chúng ta.  Đây là mục tiêu của Phong Trào chúng ta, 

đó là tạo cơ hội cho mọi người gặp gỡ Đức Kitô, và  nhờ có ân sủng Ngài phát triển và bộc lộ 

rõ rệt nơi người Kitô hữu một cách mãnh liệt, có ý thức và dễ tiêm nhiễm. 

 

Hôm nay tôi cảm thấy thật xúc động và muốn tỏ lòng biết ơn, bởi vì ý tưởng đó đã được đưa 

vào tâm hồn chúng ta khi chúng ta hai mươi tuổi. Đó không phải là một ảo tưởng, cũng 

không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ, cũng không phải là một sự phấn khích thích hợp với 

lứa tuổi của chúng ta, nhưng đó là một kế hoạch của Thánh Thần Thiên Chúa. 

 

Sự kiện chúng ta được kết hiệp ở đây mời gọi chúng ta suy niệm về nguồn gốc Đặc Sủng 

Nền Tảng của Phong Trào chúng ta và ghi nhớ rằng khuynh hướng của những người nam 

hoặc nữ  đối mặt với thế giới riêng tư  và thật cần thiết, đó là khu vực ảnh hưởng của PT 

Cursillo, lúc nào cũng vậy cho dù trong phạm vi, nơi chốn hay văn hóa nào. Khuynh hướng 

không dành lấy thời gian hay không gian. Đó là một thái độ đối với thực tại đời sống. 

 

Các Khóa Cursillos là một phong trào, theo cách thức riêng của nó, đã tự hình thành trong 

Giáo Hội mà trong một cách thức nào đó các thực tại Kitô Giáo có thể trở thành sức sống 

trong đặc tính cá nhân, tính cách độc đáo và sáng tạo của mỗi con người, bởi vì mỗi người 

khi khám phá ra tiềm năng của mình và chấp nhận những hạn chế của mình, hành xử  sự tự 

do của mình với niềm xác tín, củng cố ý chí của mình bằng những quyết định và liên tục nuôi 

dưỡng tình bạn mỗi ngày trong cuộc sống riêng tư và có tính cách cộng đồng. 

 

Các Khóa Cursillos là một thông tin tuyệt vời, đó là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, truyền 

đạt bằng phương tiện nhân bản nhất, đó là tình bạn, hầu dẫn đưa mỗi người đến những điều 

khả quan nhất cho họ. 

 

Về điều này, chúng tôi yêu cầu và tiếp tục yêu cầu các giáo dân, là thành phần nam giới và 

nữ giới ngày nay chiếm đa số, có thể gặp nhau ở nơi chốn họ đang sinh sống và theo cách 

đơn giản nhất, với Chúa Kitô hằng sống của Phúc Âm và trong sự cảm nghiệm chính mình 

kết hiệp với Chúa nhờ ân sủng, họ thay đổi nhịp điệu của chính cuộc sống họ và học cách 

thưởng thức  và chấp nhận cuộc sống đó, mà không cần phải di chuyển ra khỏi nơi họ sinh 

sống, bởi vì những nơi chốn trong các nẻo đường của con người hiện hữu có thể là chất men 
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mà bằng cách nào đó làm dậy men môi trường Kitô Giáo và hoàn cảnh sống của họ được 

thay đổi. 

Tất cả điều này đều được thực hiện trong khi họ vẫn là người giáo dân, nam cũng như nữ, vì 

chưng chúng tôi nghĩ rằng yếu tố giáo dân đơn giản nhất của người tín hữu, cụ thể là nó cấu 

thành bản chất tự nhiên nhất của đặc tính giáo dân của họ, là một thực tế có khả năng sống ở  

giữa những thừa thải của thế gian, nơi mà những giá trị đích thực nhất không được biết đến, 

bị coi thường hoặc không được trân quý. Trong tình hình ít nhiều nói chung này, Khóa 

Cursillo cung cấp phương tiện đơn giản và cụ thể để mỗi người có thể sống và phát triển 

trong đức tin của mình. 

 

Chúng tôi yêu cầu những ai đang sống ở thế gian này, có thể gặp gỡ  những người tin vào sự 

thật, và xác tín về đức tin của chính mình, là những nhân chứng sống động, đầy nhiệt huyết 

và có khả năng, qua thái độ của họ khi đối diện với cuộc sống và thu hút những người khác 

nhờ niềm vui sống với Thiên Chúa và tha nhân . 

 

Đây là mục tiêu của chúng ta, chúng ta đang phấn đấu cho mục tiêu  này. Một lần nữa chúng 

ta tụ họp với nhau ở đây tại Roma hầu cùng nhau củng cố đức tin chung của chúng ta và có 

thể đạt được mục đích này, cũng như để cảm ơn Đức Thánh Cha của chúng ta vì ngài thật 

tuyệt vời luôn luôn quan tâm đến Phong Trào của chúng ta. Chúng ta cũng lo lắng về những 

mối quan tâm của Đức Thánh Cha và chúng ta mong muốn cam kết cộng tác với Ngài. 

 

Với lòng biết ơn, chúng ta tưởng nhớ đến tất cả những người đã ra đi trước chúng ta hầu xin 

Chúa Kitô tiếp cận họ càng nhiều càng tốt. Nhiều người thật ra đã trải nghiệm ân sủng đức 

tin và khả năng tạo cảm hứng cho đức tin với niềm vui. 

 

Chúng ta cũng tưởng nhớ những người xứng đáng hơn chúng ta được đặc ân hiện diện ở đây 

hôm nay và những người vì lý do công ăn việc làm, bận gia đình, thiếu khả năng, hay kinh tế 

khó khăn, đã không thể tham dự với chúng ta ở đây. 

 

Với tinh thần canh tân đổi mới, hiệp nhất đoàn kết tất cả trong lời cầu nguyện và kết hiệp với 

Chúa Kitô, chúng ta lại trở về thế giới của chúng ta một lần nữa để tiếp tục cuộc hành hương 

thường ngày của chúng ta, mà chúng ta rất quen thuộc vì chúng ta cưu mang nó sâu thẳm 

trong tâm hồn chúng ta:  đồng hành với Chúa Kitô về với Chúa Cha, với sự trợ giúp của 

Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria cùng các thánh, mang theo tất cả anh chị em của chúng ta. 

 

De Colores! 

 

Eduardo Bonnín 

Quảng Trường Thánh Phêrô,  

Rôma, ngày 29 tháng 7 năm 2000 

 

Trang Nhà Internet mới của PT Cursillo Toàn Quốc 
Trang Nhà mới trên Internet của PT Cursillo đã hoạt động được hai tháng rồi. Giờ đây các 

bạn có thể ghi danh để nhận Bản Tin Liên Lạc Toàn Quốc, tải xuống các đơn đủ loại và đọc 

các thông báo, thưởng thức giỏ mua sách tự động giờ đây nhận tất cả các thẻ tín dụng như 

American Express, Discover, Visa, MasterCard, v.v... Địa chỉ Trang Nhà vẫn giữ như cũ: 
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https://www.natl-cursillo.org.  Mọi VPĐH/GP của PT Cursillo nên truyền đạt những tin tức 

này  tại Trường Lãnh Đạo và Cộng Đồng Cursillo Ngày Thứ Tư, tức giai đoạn Hậu Cursillo. 

 

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 2016 
Đại Hội P.T. Cursillo Toàn Quốc 2016 sẽ được tổ chức tại Đại Học Lewis University ở  

Romeoville, IL gần Chicago. Đức Giám Mục Carlos A. Sevilla, SJ, GM Linh Hướng PT 

Cursillo Toàn Quốc, sẽ là diễn giả chính tại Đại Hội. với đề tài “Kerygma và Cursillo”  

 

Phần hội thảo về chủ đề này tại Đại Hội sẽ được trình bày với các tiết mục sau đây: 

Kerygma và Tiền Cursillo - anh Cef Aguillon, ĐHV/TQ/CĐ nói tiếng Anh phụ trách. 

Kerygma và Khóa Ba Ngày Cursillo - anh Juan Ruiz, ĐHV/TQ/ CĐ nói tiếng TBN phụ trách 

Kerygma và Hậu Cursillo - anh Joachim Lê Tinh Thông, ĐHV/TQ/ CĐ nói tiếng Việt phụ 

trách 

 

Các Cursillistas sẽ có cơ hội gặp gỡ bạn hữu trong Miền của mình và cũng sẽ có buổi hội 

thảo dành cho các giáo sỹ và tu sỹ. 

 

Phiếu ghi danh và Giải Đáp Thắc Mắc có thể được tìm thấy tại địa chỉ sau đây: 

 

https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha (Vietnamese) 

http://www.natl-cursillo.org  (English) 

https://www.natl-cursillo.org/espanol/inicio (Español) 

 

Nếu CĐ Cursillo Việt Nam có thể ghi danh trước ngày 30 - 4 - 2016 với tối thiểu 150 

Cursillistas tham dự Đại Hội, BTC sẽ lo liệu việc thông dịch tiếng Việt trực tiếp tại Đại Hội. 

Đại Học Lewis chỉ có thể thâu nhận 700 tham dự viên mà thôi. Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 

năm nay có thể sẽ đông lắm vì Chicago có nhiều hãng máy bay ghé qua cho nên giá vé cũng 

nhẹ nhàng. Hẹn gặp các bạn tại Đại Hội! 

 

Cập Nhật Chiến Dịch Yểm Trợ $3/một năm  
Tính đến ngày 28 - 3 - 2016, Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đã nhận được một số tiền 

quyên góp tổng cộng là $105,493. Số tiền này tăng 6% từ tháng Giêng 2016. Trung Tâm 

Cursillo Toàn Quốc đã ban hành 206 ngân phiếu trị giá $21,185 gởi tặng lại cho các giáo 

phận đã quyên góp $200mk hoặc nhiều hơn. Nhờ đóng góp của các bạn cho Chiến Dịch 

$3mk/ năm, các Cursillistas trong giáo phận liên kết với PT vẫn có thể được hưởng quy chế 

giảm giá 20% cho mỗi lần mua tài liệu sách vở cho năm tài khóa 2016. Trung Tâm Cursillo 

TQ cũng đã cung cấp một số ngân phiếu cho 9 PT Cursillo giáo phận đang được hình thành 

hay hồi phục để mua tài liệu/sách vở. 

 

Xin hãy tiếp tục phát huy Chiến Dịch này qua tất cả các phương tiện liên lạc như Hội Nhóm 

Thân Hữu, Hội Ultreya, Trường Lãnh Đạo, Đại Hội Cursillo Toàn Quốc, Đại Hội Miền, các 

buổi hội thảo, tiếp xúc cá nhân, các nhóm e-mail, v.v....  Để biết thêm thông tin về Chiến 

Dịch $3mk/năm, xin vui lòng vào thăm trang nhà: https://www.natl-cursillo.org/tieng-

viet/ung-ho-pt-cursillo .Cám ơn các bạn rất nhiều đã hỗ trợ liên tục một cách quảng đại. 

 

 

https://www.natl-cursillo.org/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha
http://www.natl-cursillo.org/
https://www.natl-cursillo.org/espanol/inicio
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo
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Cuốn Chỉ Nam Mới 
Để biết thêm chi tiết về việc phát hành cuốn Chỉ Nam mới, xin mời đọc thông báo được đăng 

trên website của PT Cursillo TQ. 

 

 

 

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 

https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2016/03/New-Pilgrims-Guide-Explanation-Vietnamese.pdf

