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Anh Lê Tinh Thông, Điều Hợp viên Quốc gia ngành tiếng Việt nghỉ hưu
Anh Lê Tinh Thông tham dự khóa Cursillo năm 1982 tại Giáo Phận Orange, CA.
Anh đã được chọn để phục vụ trong vai trò Điều Hợp Viên quốc gia ngành tiếng
Việt năm 1996. Sau 20 năm phục vụ, anh đã xin nghỉ hưu vào tháng Tám năm
2016. Trước khi được chọn vào vai trò ĐHV quốc gia, anh Lê Tinh Thông từng là
Chủ Tịch Phong Trào Giáo Phận, là Điều Hợp Viên Miền XI. Anh cũng đã phục
vụ trong nhiều khóa hội thảo Miền, tham dự nhiều Đại Hội Quốc Gia và Thế Giới.
Văn Phòng Điều Hành Trung Ương và các nhân viên trong Văn Phòng quốc gia đã
trao tặng anh một bảng tuyên dương vai trò lãnh đạo xuất sắc và tình bạn gương
mẫu của anh trong thời gian phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội qua Phong Trào Cursillo. Anh Lê Tinh
Thông và hiền thê của anh sống ở Westminster, CA. Xin các bạn cùng với VPĐH và nhân viên văn
phòng quốc gia cảm ơn anh về sự cống hiến và phục vụ của anh. Chúng ta cùng cầu nguyện và gởi
những lời chúc tốt lành nhất đến anh và gia đình!

Anh Vincent Phạm Quỳnh Tín, Tân Điều Hợp Viên Quốc Gia tiếng Việt
Phong Trào Cursillo Quốc gia Hoa Kỳ đã chọn anh Vincent Phạm Quỳnh Tín để
phục vụ trong vai trò ĐHV Quốc Gia ngành tiếng Việt, hiệu lực kể từ ngày 08
Tháng Tám năm 2016. Anh Vincent đã dự khóa Cursillo tại Lafayette, Louisiana
năm 1983 và đã phục vụ Phong Trào Cursillo Quốc Gia trong vai trò ĐHV Miền
qua 2 nhiệm kỳ 3-năm vào năm 2003 và 2012. Tinh thần lãnh đạo, niềm xác tín và
tình yêu dành cho Cursillo của anh là vốn quý cho cộng đồng Cursillo nói tiếng
Việt. Xin các bạn cùng với VPĐH và nhân viên văn phòng Quốc Gia chúc mừng
và chào đón anh Vincent khi anh bắt đầu một chương mới trong cuộc sống của
mình. Anh Vincent rất phấn khởi phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội qua Phong Trào
Cursillo. Chúng ta cùng cầu nguyện và gởi những lời chúc tốt lành nhất đến anh và
gia đình!

Anh Ken Sittenauer, Cựu ĐHV Quốc Gia Tiếng Anh Vừa Tạ Thế
Anh Kenneth P. "Ken" Sittenauer vừa qua đời ngày 10 tháng 7 năm 2016. Anh Ken
đã phục vụ trong vai trò ĐHV quốc gia ngành tiếng Anh trong Phong trào Cursillo tại
Hoa Kỳ. Anh Ken và hiền thê, chị Mary Teresa (Long) đã hoạt động rất hăng say
trong phong trào Cursillo cấp giáo phận, quốc gia và quốc tế. Anh là thành viên của
Nhóm Phục Vụ Miền, Điều Hợp Viên Quốc Gia (1979 - 1998), Điều Hợp Viên
Cursillo quốc tế (1989 - 2002). Anh là Trưởng Ban Điều Hành cả hai giáo phận
Rockford và Kansas City. Niềm xác tín, tinh thần lãnh đạo và phục vụ cho Chúa Kitô
và Giáo Hội của anh sẽ luôn được ghi nhớ. VPĐH và nhân viên văn phòng quốc gia
kêu mời quí anh chị cùng tham gia cầu nguyện cho anh Ken, chị Teresa và gia đình.
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Cuộc Mạn Đàm IV Tại Cala Figuera Và Quá Trình Phong Chân Phước Cho ông
Eduardo Bonnín Aguiló
Cuộc mạn đàm IV tại Cala Figuera
Cuộc Mạn Đàm thứ IV tại Cala Figuera đã được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 5 năm 2016 tại Cala Millor,
Mallorca. Đây là một sự kiện lớn diễn ra trong tình thân hữu với hơn 200 đại biểu đến từ các nơi trên thế giới.
Các bài Rollo sau đây đã được trình bày tại cuộc Mạn Đàm:
Tìm kiếm do Juan Ruiz
Tin tức do P. Antonio Vadell
Sự gặp gỡ do Luis Reyes
Hy vọng do Leila Hamuy
Hoàn thành do Ramón Armengol
Lòng biết ơn do Gail Terrana
Những Dấu Chỉ do Loren Marian
Chi tiết của các bài Rollo trong cuộc mạn đàm IV sẽ được đăng tải trên trang web Cursillo Quốc Gia. Ngoài
các bài Rollo, còn có thời gian chia sẻ nhóm, nguyện gẫm và các nghi thức phụng vụ cũng như chia sẻ chứng
nhân của các Cursillistas từ khắp nơi trên thế giới. Các tham dự viên cũng nhận được phần trình bày tóm lược
về FEBA, Tổ Chức Eduardo Bonnín Aguiló. Ngoài ra, Cha Gabriel Ramis cũng trình bày về bước đầu của
việc phong chân phước cho sang lập viên Eduardo Bonnín Aguiló. Tuyên bố của ngài đã tạo một niềm vui
lớn cho tất cả những người có mặt.
Những người tham dự cũng đã có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè cũng như kết thmê bạn mới trong suối ba ngày
của Cuộc Mạn Đàm IV. Cuộc Mạn Đàm IV là một cuộc gặp gỡ trong tình thân hữu thực sự, một cuộc gặp gỡ
trong cầu nguyện, trong tán tụng và trong sự chia sẻ tình yêu của mỗi người đối với Chúa và Phong trào
Cursillo. Đó là một cơ hội để nhận ra thực tế xung quanh chúng ta với cách nhìn mới. . . với một một viễn ảnh
mới.
Cuộc Mạn Đàm IV đã đổi mới và tăng cường sức mạnh và làm phấn khích tinh thần của tất cả những người
tham dự để tiếp tục cuộc hành trình đức tin của mình trong sự nhiệt tình và trung thành với Đặc Sủng và lúc
nào cũng De Colores!

Tiến trình phong chân phước cho ông Eduardo Bonnín Aguiló
Vị đề cử, Lm. Gabriel Ramis thông báo cho mọi người tham dự trong cuộc mạn đàm IV rằng, để khởi sự việc
phong chân phước cho ông Eduardo Bonnín Aguiló đòi hỏi một số nhân chứng về sự thánh thiện nổi tiếng của
ông. Yêu cầu này nhằm minh chứng rằng ông Eduardo Bonnín thực sự có tiếng tăm rộng rãi và hiển nhiên về
đức hạnh phi thường của một Tôi Tớ Thiên Chúa giữa các tín hữu, hoặc ông có thể có những phép lạ.
Vì lý do này, những người tham dự cuộc Mạn Đàm IV được cung cấp một địa chỉ để những ai muốn gửi
chứng từ cá nhân của họ với chữ ký và đề ngày tháng, nghĩ rằng ông Eduardo Bonnín Aguiló là Tôi Tớ Chúa,
đã thể hiện cao độ các nhân đức Kitô hữu. Mọi người cũng có thể tường trình các phép lạ lớn nhỏ qua sự cầu
bầu của ông Eduardo Bonnín Aguiló.
Chứng từ cần bao gồm các dữ liệu sau đây: ngày tháng, họ và tên, thẻ nhận dạng (ID, hộ chiếu, vv), Giáo
phận, địa chỉ, điện thoại, email, và chữ ký.
Gửi văn bản chứng từ cá nhân tới:
Casa de la Iglesia
Delegación Causa de Los Santos
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Calle Seminario số 4
07.001 - Palma de Mallorca
Baleares, Spain
Tất cả các Cursillistas được khuyến khích chia sẻ thông tin này tới những người nghĩ rằng họ có thể cung cấp
chứng từ cá nhân về phong cách thánh thiện của ông Eduardo Bonnín Aguiló.

Những nét nổi bật trong Đại Hội Toàn Quốc năm 2016
Đại Hội Toàn Quốc năm 2016 đã được tổ chức từ ngày 4 tới ngày 7 tháng Tám năm 2016. Có khoảng 725
Cursillistas tập hợp tại Đại học Lewis ở Romeoville, IL để chia sẻ trong tình yêu và tình bạn khi họ cử hành
khúc nhạc giao hưởng lần thứ 26 (Cursillo Toàn Quốc lần thứ 26) được điều khiển bởi Chúa Giêsu Kitô. Tất
cả các Cursillistas và các ủy ban liên quan trong việc tổ chức Đại Hội cũng được tán dương vì sự nhiệt tình,
sự tự hiến, và tinh thần bác ái của họ.
Đại hội năm nay có sự hiện diện của nhiều giáo sĩ và tu sĩ. Đại hội cũng đã được chúc phúc với sự hiện diện
của các Cursillistas thuộc 7 nhóm ngôn ngữ và đặc biệt là sự hiện diện của ĐGM. Carlos A. Sevilla, SJ từ
Giáo Phận San Jose; ĐGM. Daniel Conlon từ Giáo phận Joliet; và ĐGM. Eduardo A. Nevares từ Giáo phận
Phoenix. VPĐH và nhân viên văn phòng quốc gia đánh giá cao sự hỗ trợ và đóng góp cho Cursillo của các vị
giáo sĩ và tu sĩ.
Chủ đề chính trong đại hội là Kerygma (Hân Hoan Rao Truyền), một từ ngữ Hy Lạp thường ít thấy trong từ
vựng hàng ngày của các Cursillistas; Tuy nhiên, đó chính là cách các Cursillistas sống ngày thường trong nỗ
lực truyền giáo của họ. Đại Hội Cursillo Toàn Quốc thực sự là một thí dụ điển hình của việc Hân Hoan Rao
Truyền Tin Mừng!
Kerygma và Phong Trào Cursillo
Đức Giám Mục Carlos A. Sevilla, SJ, Linh Hướng Quốc Gia, đã trình bày bài thuyết trình chính về Kerygma
và Cursillo. Ngài nói rằng ý nghĩa gốc của từ này là việc công bố, tuyên xưng hoặc loan báo. Ngài tiếp tục nói
rằng Kerygma là một lời rao truyền đầy nhiệt huyết và năng động; một cái gì đó cho thấy rằng giáo điều chỉ
có ý nghĩa đầy đủ khi được sống và Kerygma là một lời loan báo hấp dẫn, trực tiếp và liên tục gắn liền với sự
hoán cải.
Kerygma và Tiền Cursillo
Trong Bài Nói này, anh Cef Aguillon, ĐHV quốc gia ngành tiếng Anh, nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của
người 'gieo giống', người 'bảo trợ', người 'lãnh đạo Cursillo' trong việc để tâm tới nội tâm cá nhân trước khi
rao giảng Tin Mừng cho người khác. Anh Cef đã đưa ra một khái niệm chung về các phương pháp thực tiễn
để đưa bạn bè của chúng ta về với Chúa Kitô như được nêu trong Rollo Nghiên Cứu Môi trường, một khái
niệm chung về việc sống và chia sẻ những gì là cơ bản để trở thành người Kitô hữu cùng 4 sự vận hành trong
Công Tác Tông Đồ: biết, đặt để, soi sáng, và đồng hành. Toàn bộ tiến trình khởi đầu từ chúng ta!
Kerygma và Khóa Cursillo 3 Ngày
Anh Juan Ruiz, ĐHV Quốc gia ngành tiếng Tây Ban Nha, nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận thức ra Kerygma
chỉ đơn giản là việc hân hoan công bố về những điều căn bản để trở thành Kitô hữu. Kerygma không phải là
đưa ra một giáo lý rút gọn, chẳng hạn như những gì có thể được đưa ra vào lúc ban đầu của việc phúc âm hóa,
nhưng là việc công bố phổ quát về những gì là nền tảng, căn nguyên và nội dung của Kitô giáo. Mỗi Rollo
trong khóa Cursillo, dù thế tục hoặc huyền nhiệm, thì đều bao gồm hai phần, một chân lý cơ bản của sứ điệp
và những chứng từ cá nhân của Rollista, hiện thân sự thật của thông điệp đồng thời nó cần phải hoàn toàn gắn
liền với thực tế mà Rollista đang sống, như thế nó mới tương ứng một cách chính xác với các dấu chỉ của
thời đại. Bất kỳ một trong hai phần này của Rollo bị thiếu, thì nó không còn là một Rollo của khóa Cursillo
nữa.
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Kerygma và Hậu Cursillo
Anh Lê Tinh Thông, ĐHV Quốc Gia ngành tiếng Việt, nhắc nhở chúng ta rằng Phong Trào Cursillo, với
phương pháp độc đáo và đơn giản của nó, và qua tình bạn, là một kinh nghiệm tuyệt vời và là một công cụ
hữu ích cho việc Tân Phúc Âm Hóa. Nó giúp mỗi Cursillista tạo nên một môi trường và cơ hội cho cuộc gặp
gỡ với Chúa Giêsu. Kerygma không ngừng đổi mới và phát triển trong Hậu Cursillo, như chúng ta tiếp tục
nuôi dưỡng và trưởng thành trong tình bạn của chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân trong Hội Nhóm và
Ultreyas của chúng ta. Nó có thể được thực hiện qua việc sùng đạo, học đạo và hành đạo của chúng ta. Cuối
cùng, việc Loan Báo Tin Mừng phải dẫn đưa chúng ta đến một đức tin sâu sắc trong Chúa Giêsu Kitô, điều
này cho phép chúng ta nhìn thấy rõ hơn sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta là con người, và là anh chị em
với nhau trong Chúa Kitô.
Sự cập nhật và tiềm năng Trung tâm Cursillo Quốc Gia
Anh Trần Thái Hoàng, Quản trị viên Phục vụ PT Cursillo Quốc gia, nói về sức mạnh tổng hợp và làm thế nào
để cùng nhau thực hiện công việc của Thiên Chúa và đem lại một tương lai tươi sáng hơn cho Cursillo tại Hoa
Kỳ. Anh tóm lược và cập nhật các dịch vụ được cung cấp bởi Trung Tâm Cursillo quốc gia và những lợi ích
gắn liền với Chiến dịch $3 một năm. Khoảng $120 ngàn đồng đã được hoàn lại cho các giáo phận qua hình
thức giảm thêm giá bán sách, cung cấp chứng phiếu tham dự Đại Hội, tái lập Cursillo tại một số khu vực, và
giảm lệ phí ghi danh tham dự Đại Hội Quốc Gia. Anh Hoàng cũng cám ơn tất cả các Cursillistas đã liên tục
hỗ trợ và quảng đại đóng góp cho chiến dịch $3/năm.
FYI – Các bài Rollo trong Đại Hội sẽ được đăng trên website Cursillo Quốc gia.

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 2017
Hãy ghi xuống lịch của bạn! Đại Hội Toàn Quốc năm 2017 sẽ được tổ chức tại Đại học Trinity ở San
Antonio, TX từ ngày 27 đến 30 thánh Bảy, năm 2017. Khóa Cursillo đầu tiên được giới thiệu tại Hoa Kỳ ở
Waco, TX vào năm 1957. Vì vậy, năm 2017 đánh dấu việc kỷ niệm 60 năm thành lập PT Cursillo tại Hoa Kỳ.
Hãy tới để ăn mừng cột mốc lịch sử này của PT Cursillo Hoa Kỳ.

De Colores!
Giuse Trần Thái Hoàng - Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo Quốc Gia
Ceferino Aguillón, Jr. - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Anh
Juan Ruiz - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Tây Ban Nha
Vincent Phạm Quỳnh Tín - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Việt
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