
February 2017 National Newsletter   1 

 
 

 

 

 

 
Mỹ Châu trong Cuộc Hành Hương của Chúng Tôi 
Nguồn: Eduardo Bonnín Aguiló Foundation 

 

Trong bầu khí vui vẻ tại Lễ Bế Mạc của Khóa Cursillo đầu tiên trong lịch sử gần 40 năm trước 

đây, trên hòn đảo nhỏ ở Địa Trung Hải xưa là đảo Mallorca, một trong những nhà lãnh đạo đã 

bày tỏ một cách rõ ràng và quả quyết chắc chắn về sự thành công cũng như niềm xác tín về tính 

phổ quát đặc trưng cho nhóm nhỏ giáo dân khai sinh Phong Trào: 

"Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi chúng ta tổ chức một khóa Cursillo trên mặt trăng!" 

 

Cách diễn đạt này không phải là ảo tưởng, ngây thơ hay kiêu ngạo; mà đó là niềm hy vọng xuất 

phát từ  niềm tin. Toàn bộ phương pháp đã được khai triển - mặc dù thiếu sự cảm thông của các 

học giả - từ con người và cho con người. Và từ sự khẳng định đó đã dẫn đến niềm xác tín rằng 

Phong Trào được khai sinh đã có giá trị phổ quát. Nó sẽ lan rộng qua đất liền cũng như biển cả, 

qua mọi biên giới và qua các lục địa - thậm chí đi ra cả ngoài không gian - vì dù ở bất cứ nơi đâu 

ai đó muốn được hạnh phúc hoặc đã ân hận vì không được như vậy, phương pháp và Phong trào 

Cursillo có cái gì để nói với họ và sẽ có rất nhiều thứ để học hỏi. 

 

Chẳng mấy chốc, niềm hy vọng của chúng tôi đã biến thành niềm vui và kinh nghiệm này đã 

đem lại niềm hy vọng mới. Các Khóa Cursillo đầu tiên đã trải rộng đến các phần khác nhau trên 

lãnh địa Tây Ban Nha. Sau đó, vào năm 1953, là  bước nhảy vọt lịch sử tới Colombia. Năm 1957 

Cursillo được giới thiệu tại Hoa Kỳ và vài năm sau đó ở Mễ Tây Cơ rồi kế đến là Venezuela. Từ 

đó lan rộng không ngừng đến phần còn lại của các lục địa Mỹ Châu - Tân Thế Giới. Cùng một 

lúc hoặc ngay sau đó, lan đến tất cả các địa điểm chính yếu  thông qua một tiến trình không có 

kết thúc. 

 

Đối với những người bắt đầu cuộc phiêu lưu của Cursillo, Châu Mỹ cho chúng ta thấy một hình 

ảnh của một lục địa đầy sắc màu, tương phản mạnh mẽ, chào đón, với một tầm nhìn mới, trong 

khi rất ít những nơi khác có được sự khẳng định nơi cá nhân con người và cảm nghiệm của 

người khác và nhóm hợp lại. May mắn thay, theo sự hiểu biết của chúng tôi, mặc dù Tin Mừng 

đã được giới thiệu với một giai điệu chinh phục, dường như nhiều tiếng nhạc hơn lời nhạc, nhiều 

tiếng vang hơn giọng nghiêm khắc, và nhiều chỉ dẫn hơn chuẩn mực lề thói. 

 

Trong giai đoạn đầu tiên, chiều kích Mỹ Châu của chúng ta tập trung chủ yếu vào việc cầu 

nguyện và giao tiếp bằng văn bản. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ học hỏi  rất 

nhiều vị trí địa lý để có thể hướng một cách chính xác những lời cầu nguyện của chúng tôi tới 

một nơi xa xôi đang diễn ra một Khóa Cursillo, và từ nơi mà ai đó đang viết cho chúng tôi với 

cùng niềm hy vọng mà qua đó chúng tôi thấu triệt thực tại của chính mình.  
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Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng có chữ ký đầu tiên trên bài viết này, muốn tôi đi du lịch sang Mỹ 

Châu để tiếp xúc trực tiếp với thực tại của phong trào Cursillo nơi đại lục này. Và những gì 

chúng tôi cảm nhận ở Mỹ Châu là một cuộc hóa thân mới và xuyên suốt về những gì chúng tôi 

đã được sống ở đây: đó là, tại bất kỳ thời điểm và địa điểm nào, Cursillo có thể dựa vào một 

nhóm giáo dân sống thực trong đời thường của họ, quan tâm và gắn bó với môi trường thế tục 

của mình, và trong sự hiệp thông với một nhóm các linh mục - hoặc có lẽ chỉ có một - các Khóa 

Cursillo vẫn còn sống, năng động và có tràn đầy sinh lực. Tuy nhiên, khi PT Cursillo bị cuốn hút 

vào các khởi xướng mục vụ có tính cục bộ giáo quyền, nhằm nuôi dưỡng hay cải thiện công việc 

hay tổ chức giáo xứ như một nỗ lực chính thì Phong Trào đã chấp nhận một sắc thái hy sinh tự 

làm mình suy yếu hoặc biến thành một cơ cấu khép kín nơi tổ chức làm chết ngạt sự bí nhiệm, 

nơi mà chúng ta chứng kiến nỗi buồn của những người từng xa lìa đức tin được trở lại nhưng sau 

đó lại cảm thấy bị tù túng. 

 

Bây giờ Cursillo có mặt ở khắp năm châu, chúng tôi tin và có thể khẳng định rằng chứng từ đến 

với chúng ta từ Mỹ Châu là phong phú nhất trên toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể 

phủ nhận rằng nó cũng có một số khoảng hở vì đặc tính của nó rất đa dạng và có lúc cũng khác 

biệt. 

 

Chúng tôi đặc biệt lo ngại rằng những hạn chế của phong trào Cursillo tại Mỹ Châu có thể là kết 

quả của các khiếm khuyết của chúng tôi từ Tây Ban Nha truyền qua. Vì đức bác ái, xin đừng liên 

kết những cơn sóng Cursillo từ Tây Ban Nha với phần còn lại của thế giới - và đặc biệt là Mỹ 

Châu- với những kỷ niệm của cuộc chinh phục hoặc nỗi hoài mong. PT Cursillo không phải cho 

một nền văn hóa, và do đó, không phải chỉ cho một quốc gia. Lúc khởi đầu, đây là cách chúng tôi 

muốn họ là: dân ngoại với dân ngoại. 

 

Chúng tôi tin rằng sự khác biệt về nhịp điệu và đường hướng bao hàm trong tất cả vị trí địa lý 

của PT Cursillo là sự chuyển vị đến một thời đại của nhiều giọng điệu khác nhau trong sứ điệp 

Tin Mừng mà chúng ta chiêm niệm trong sách Công Vụ Tông Đồ, giữa Phêrô và Phaolô hoặc 

giữa cắt bì và không chịu cắt bì. Hy vọng rằng chúng ta biết làm thế nào để tạo ra một bầu khí 

Hội Nhóm rộn ràng trong mục đích tông đồ và chuyển đổi những khác biệt này thành hành động 

sáng tạo, và làm như vậy trong tình bác ái giúp nảy sinh sự tôn trọng và quan tâm mà chúng ta 

dành cho mỗi cá nhân ở cốt lõi sâu xa nhất của Cursillo. 

 

Trong mọi trường hợp, Mỹ Châu là nơi mà phong trào đã  minh hoạ cấu trúc rõ ràng của sự hiệp 

nhất và tính cộng đồng của nó: VPĐH Quốc Gia, Nhóm Ngôn Ngữ Quốc Tế và Văn phòng Thế 

giới Cursillo. Một Phong Trào với ơn gọi căn bản của tính phổ quát đã tìm thấy cho mình chiều 

kích riêng  trong cốt lõi đa dạng và phổ quát của Mỹ Châu. 

 

Sau gần 40 năm PT Cursillo hiện diện tại Mỹ Châu, chúng ta tiếp tục tin rằng họ là một lục địa 

của nhiều sắc màu vẫn đang chờ đợi một ai đó có thể nói với họ thông qua một kinh nghiệm sống 

cho thấy rằng một linh hồn sống trong Ân Sủng, sống trọn vẹn và sống niềm vui của Phúc Âm 

đều có cùng sắc màu như nhau.  Chúng ta đã hát một số tiểu khúc trong bài hát này, nhưng chúng 

ta cần tiếp tục hát và tiếp tục cuộc hành hương tìm kiếm từng cá thể để bài hát có thể trở thành 

một điệp khúc tuyệt vời. 
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Và chúng ta tin rằng điều này sẽ xảy ra bởi vì chúng  ta sẽ không từ bỏ ý tưởng "làm một Khóa 

Cursillo trên Mặt trăng" - nếu cần có một ai đó để trải nghiệm nó - và bởi vì chúng ta tin rằng - 

như chúng ta đã nói trước đây rằng: 

 

Một số cá nhân, với sự giúp đỡ của khoa học và hỗ trợ tài chính đã có thể chạm đến bề mặt của  

mặt trăng với xác phàm của mình. Chúng ta [PT Cursillo] đang nỗ lực hoàn thành một việc 

còn muôn vàn khó khăn hơn, đó là đi từ cái vỏ bên ngoài để vào sâu thẳm nội tâm của chính 

mình hầu có thể học hỏi để hiểu được chính chúng ta và đến với người khác, để chúng ta có ý 

thức hơn về sự kỳ diệu của cuộc sống chúng ta, học cách sống hài hoà và yêu thương anh chị 

em đồng loại và chia sẻ với họ những thách đố và phiêu lưu của quá trình trở nên một con 

người thật. 

 
Đại hội toàn quốc 2017 – Kỷ niệm 60 năm Cursillo 
Đại hội toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 27 đến 30 tháng 7, 2017 tại Đại học Trinity, cách 

phi trường ở San Antonio, tiểu bang Texas khoảng 7 phút. ĐGM Francisco Senra Coelho, Linh 

Hướng OMCC, sẽ là diễn giả chính trong buổi Đại Hội. 
 

Xin ghé thăm trang nhà và ghi danh trên mạng hay tải về Phiếu ghi danh và Những Thắc Mắc về 

Đại Hội Thường Được Nêu Lên (FAQ) tại địa chỉ sau đây: 

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

https://www.natl-cursillo.org/espanol/inicio (Español) 
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha (Việt) 

Nếu một nhóm ngôn ngữ nào đạt được con số ít nhất 150 Cursillistas ghi danh tham dự Đại Hội 

trước ngày 30 tháng 4, 2017, họ sẽ có thông dịch viên chuyển ngữ trực tiếp các bài thuyết trình 

tại Đại Hội. 

Có các buổi hội thảo cho nhóm ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng TBN và tiếng Việt vào ngày thứ Bảy 

29 tháng 7. Các nhóm ngôn ngữ khác có thể tổ chức buổi hội thảo riêng cho mình nếu ghi danh 

được 50 Cursillistas trước ngày 31 tháng 5. 

Đại hội này được dự kiến sẽ là một đại hội rất đông người tham dự để chào mừng 60 năm 

Cursillo có mặt tại Hoa Kỳ. Hãy đến và gặp gỡ các Cursillitas của Khóa Ba Ngày Đầu Tiên ở 

Hoa Kỳ! Hẹn gặp các bạn – rủ một bạn nữa đi cùng nhé! 

 

 

Ultreya Thế Giới lần thứ 5 
Ultreya thế giới lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Fatima, Bồ Đào Nha vào ngày 4 đến 6 tháng 5, 

2017. Các Cursillistas muốn tham dự Ultreya này nên làm theo các hướng dẫn được cung cấp 

trên trang web của OMCC tại http://www.orgmcc.org/en/. Văn phòng Cursillo Quốc gia sẽ 

không tham gia vào việc sắp xếp chuyến đi, chỗ ở, đăng ký, vv.. cho sự kiện này. 

 

  

http://www.natl-cursillo.org/
https://www.natl-cursillo.org/espanol/inicio
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha
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Cập Nhận Chiến Dịch $3/năm 

Cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2017, Văn phòng Cursillo Quốc gia đã nhận được $137,244, tăng 

5% so với tháng 11, 2016. Trung Tâm Cursillo Quốc Gia đã ứng trước khoảng $150,000 để giúp 

đỡ các Phong Trào đang thiết lập, giảm giá sách, giảm lệ phí ghi danh Đại Hội Cursillo Toàn 

Quốc,  và cấp chứng phiếu tham dự Đại Hội cho các Chủ Tịch PT. Ngân khoản thiếu hụt đã giảm 

từ $20 ngàn xuống $13 ngàn MK.  

Xin vui lòng tiếp tục quảng bá Chiến Dịch này bằng mọi phương tiện như Nhóm Thân Hữu, 

Ultreya, Trường Lãnh Đạo, Đại Hội Miền, các buổi hội thảo, tiếp xúc cá nhân, các nhóm liên lạc 

bằng điện thư, v.v...Cần thêm chi tiết về Chiến Dịch này, xin vui lòng vào Trang Nhà tại: 

https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/ .  
 

Xin Nhớ Đến PT Cursillo trong Di Chúc hay Khế Ước Ủy Thác Tài Sản 
Trước tiên, xin thực hiện di chúc cho gia đình bạn. Sau đó tặng cho một tổ chức bác ái hay 

phong trào bạn yêu mến. Xin lưu lại cho PT Cursillo một món quà để đời khi bạn thực hiện hoặc 

cập nhật bản di chúc hay khế ước ủy thác tài sản của bạn. Xin liên lạc Trung Tâm Cursillo Toàn 

Quốc khi bạn quyết định ghi thêm PT Cursillo trong di chúc hầu PT có thể trân trọng ghi nhận 

với lòng biết ơn. Hãy gây một tác động lâu dài qua nghĩa cử hào hiệp của bạn. Hết lòng cám ơn 

bạn đã  tiếp tục hỗ trợ PT với lòng quảng đại.   

 
 

 

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 

https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/

