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Những điểm nổi bật trong Đại hội Cursillo Toàn Quốc 2017 kỷ 
niệm 60 năm thành lập Phong trào Cursillo 
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần thứ 27  đã được tổ chức tại Đại học Trinity ở Tổng Giáo phận San 

Antonio, Texas từ ngày 27-30 tháng 7 năm 2017. Đại Hội kỳ này là một cảm nghiệm hân hoan 

ngập hồn cho 740 Cursillistas từ 7 nhóm ngôn ngữ 

khác nhau qui tụ lại từ muôn phương để ăn mừng 60 

năm thành lập Phong trào Cursillo của Hoa Kỳ. Đại 

hội được chúc lành với sự hiện diện của 4 Giám mục, 

hơn 50 Linh mục Phó tế và 4 vị khách quốc tế. Đại 

hội cũng là dịp để chia sẻ tình bạn và tiếp tục cuộc 

hành trình hướng tới một sự hiệp nhất về mục đích 

và hiểu biết về Đặc Sủng, về vị Sáng Lập và Lịch Sử 

của Phong trào Cursillo. 

  

Sự thành công của Đại hội, trước tiên, là nhờ Ân Sủng của Thiên Chúa, với sự tham dự của các 

Cursillistas và sự hợp tác tuyệt vời giữa các Cursillista tình nguyện trong Tổng Giáo Phận San 

Antonio và Miền VIII, Nhân Viên Đại Học Trinity, các Ủy Ban Đại Hội Quốc Gia với nhân viên 

Trung Tâm Cursillo Quốc Gia. Lòng nhiệt tình, tinh thần phục vụ, tình bạn, tư cách lãnh đạo và 

những đóng góp của mọi người được đánh giá cao! CẢM ƠN TẤT CẢ! 

 

Các bài nói với chủ đề sau đây được trình bày trong Đại hội Quốc gia năm nay: 

 Bài diễn văn chính, Phúc Âm Hóa Trong Các Môi Trường, được trình bày bởi Giám 

Mục Francisco Senra Coelho, Linh Hướng OMCC. 

 Tại Sao Chúng Ta Có Cursillo được trình bày bởi chị Marg Weber đến từ Canada. 

 Lịch sử PT Cursillo Hoa Kỳ được trình bày bởi anh Luis Salinas và Lm. Stephan Jasso  

– Cursillistas của Khoá Cursillo Đầu Tiên năm 1957 tại Hoa Kỳ. 

 PT Cursillo - Quá Khứ, Hiện Tại & Tương Lai được trình bày bởi anh Giuse Trần Thái 

Hoàng. 

 Các Giáo hoàng, PT Cursillo và Đặc Sủng được trình bày bởi chị Gail Terrana. 

 PT Cursillo và Giáo Xứ được trình bày bởi Lm. Giuse Vũ Đảo và anh Vincent Phạm 

Quỳnh Tín 

 Cẩm Nang Khóa Cursillo - Hướng dẫn Từng Bước được trình bày bởi chị Conchita 

Mayorga. 

 Hội Nhóm Và Ultreya được trình bày bởi chị Holly Wentworth, anh Vincent Phạm 

Quỳnh Tín, chị Flor de Maria Alvarez, và anh Fausto Dâmaso đến từ Bồ Đào Nha. 
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Tất cả các bài thuyết trình sẽ được đăng trên Trung tâm Học liệu Cursillo tại https://www.natl-

cursillo.org trong tương lai gần. 

 

Là Cursillistas, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa và vị sáng lập về món quà Cursillo và cho cơ hội 

này đến với nhau như là Nhiệm Thể Chúa Kitô để ăn mừng cột mốc được chúc lành này, 60 năm 

Cursillo tại Hoa Kỳ, 1957-2017! Xin chúc mừng kỷ niệm 60 năm thật vui đến tất cả các 

Cursillistas ở Hoa kỳ. 

 

Đại Hội Toàn quốc năm 2018 
Các kế hoạch sơ bộ đang được tiến hành để ký hợp đồng với Đại học Seattle để tổ chức Đại hội 

Quốc gia 2018 vào ngày 16 đến 19 tháng 8 năm 2018. Tin tức về Đại hội sẽ được thông báo sau 

khi hợp đồng được hoàn tất. 
 

  Hội nghị các nhà lãnh đạo Công giáo 
Mười sáu đại biểu Cursillo Toàn Quốc đã tham gia vào sự kiện lịch sử này cùng với khoảng 

3.500 Lãnh đạo Công giáo khác tại Orlando, FL vào tháng 7 năm 2017. Đối với nhiều người 

trong chúng ta, niềm vui của Hội nghị này rất giống với niềm vui được cảm thấy trong một Đại 

hội Cursillo Toàn Quốc. Các giáo sĩ và các nhà lãnh đạo giáo dân tham dự Hội nghị này đã minh 

hoạ rõ nét Nhiệm thể Chúa Kitô. 

 

Hội nghị là một đáp trả lời kêu gọi của Đức Thánh Cha 

Phanxicô cho tất cả mọi người Công giáo trong Sứ điệp 

Evangelii Gaudium, “Niềm vui Tin Mừng”, và yêu cầu chúng 

ta trở thành các môn đồ truyền giáo ở Mỹ. Đức Thánh Cha đã 

khuyến khích Giáo hội bước vào một "giai đoạn mới của việc 

phúc âm hóa" như là  Sứ vụ Tông đồ - một giai đoạn được đánh 

dấu bằng việc "cải hóa truyền giáo" đang diễn ra. Sự chuyển đổi 

mục vụ và truyền giáo được kêu gọi bởi Đức Thánh Cha 

Phanxicô bao gồm bắt đầu một "nghệ thuật đồng hành". Sự 

đồng hành này giúp cho những người khác gần gũi với Thiên 

Chúa hơn như  là "một cuộc hành hương với Chúa Kitô đến với 

Chúa Cha." 

 

Mục tiêu của Hội nghị là để bước vào một suy gẫm sâu xa và 

vận động sáng tạo giúp người Công giáo vui mừng, thực hiện 

và sống theo các nguyên tắc chính của Sứ điệp Evangelii 

Gaudium. Những người tham dự Hội nghị đã được chứng ngộ bởi nhiều diễn giả năng động, giáo 

dân và giáo sĩ, và chứng tá về hành động tông đồ của họ đã dẫn đến một cuộc đối thoại cởi mở 

giữa mọi người. Những người tham dự lắng nghe các giám mục và các nhà lãnh đạo chủ chốt 

khám phá các chủ đề chính của Hội nghị thông qua các câu chuyện, ý tưởng, lời khuyên, bài 

thuyết trình và các cuộc hội thoại. 
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Dưới đây là một số đoạn trích từ các thuyết trình1.  

 

Vươn tới mọi người [kể cả kẻ xa cách Thiên Chúa] không phải là mục tiêu cao vời, không thể 

đạt được; Đó là nhiệm vụ của Giáo Hội. Đó là điều quan trọng sống còn đối với Giáo hội ngày 

nay để đi rao giảng Tin Mừng cho tất cả mọi người: đến tất cả mọi nơi trong mọi cơ hội, không 

do dự, miễn cưỡng hoặc sợ hãi. Niềm vui của Phúc Âm là dành cho tất cả mọi người; Không ai 

có thể bị loại trừ. 

 

Vươn tới mọi người có nghĩa là cung cấp cho những kẻ đã chịu phép rửa những phương tiện để 

họ gặp Chúa Kitô, hiệp thông với người khác và đi ra để làm chứng cho thế giới bằng lời nói và 

việc làm. Chúng ta là những người đang hóan cải trong và qua Đấng Ki-tô, không chỉ đơn giản 

là các thành viên của cộng đồng đức tin, mà với nhau, còn là Giáo Hội. Điều quan trọng là không 

đi một mình, mà cậy dựa vào nhau như anh chị em của mình. 

 

Những người tham dự được kêu gọi tuân theo lý tưởng của các cộng đồng Kitô hữu đầu tiên, 

trong đó các tín hữu có cùng một trái tim, một linh hồn vì hiệp nhất thật sự - hiệp thông - thúc 

đẩy việc truyền giáo tiếp cận, và việc truyền giáo nuôi dưỡng và củng cố sự hiệp nhất. Hội nghị 

là lúc để đi cùng nhau và hợp tác vì lợi ích của toàn thể Giáo Hội. 

 

Hội nghị nhấn mạnh phương thức nhóm. Chúng ta không truyền giáo một mình hoặc giữa chân 

không; chúng ta cần có nhau. Tất cả những người chịu phép rửa đều có một vai trò. Chúng ta 

được hiệp nhất như một Thân Thể của Chúa Kitô, Giáo Hội, đồng thời nhận ra những vai trò và 

trách nhiệm khác nhau mà các thành viên đang có. 

 

Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu cảnh quan [môi trường], tức là nhận 

thức được môi trường địa phương ở Hoa Kỳ vì công việc truyền giáo hiệu quả đòi hỏi phải biết 

những người mà chúng ta đang cố gắng tiếp cận: hy vọng, sợ hãi, niềm tin, kết hợp với đức tin 

của họ v.v 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thách thức Giáo hội tiếp tục đi ra ngoài, đi ra khỏi vùng an toàn của 

chúng ta, tới các khu vực ngoại vi để tìm kiếm những người cần ánh sáng Tin Mừng, cần Chúa 

Jêsus Ki-tô và lòng thương xót của Người và Ân sủng qua Giáo hội là Thân thể Ngài. 

 

Là những người truyền giáo, các nhà lãnh đạo Công Giáo không chỉ là các nhà quản lý hay các 

quản trị viên mà phải là những nhà lãnh đạo tinh thần yêu mến Chúa Giêsu Kitô trung thành với 

sứ mệnh của Giáo Hội và có thể truyền cảm hứng cho người khác bằng cách đáp ứng những ơn 

gọi, quà tặng và các đặc sủng đã được Thiên Chúa trao ban cho họ. 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô định nghĩa họ là "Nhà truyền giáo đầyThần Khí " trong Evangelii 

Gaudium. Các nhà lãnh đạo là những người cầu nguyện cùng nhịp với tiếng nói của Thiên Chúa. 

Các nhà lãnh đạo ý thức về lĩnh vực truyền xung giáo quanh và sẵn sàng vượt qua khỏi khu vực 

thoải mái của mình để nắm lấy và lôi kéo người khác. Các nhà lãnh đạo năng động tìm kiếm 

những người đi lạc, giống như những người chăn cừu đã để lại chín mươi chín con để đi tìm 

những con chiên bị mất mà mang về nhà. Các nhà lãnh đạo được huấn luyện tốt cho thừa tác vụ 

tông đồ: về tình cảm, trí tuệ, tinh thần và văn hoá. Ngoài những phẩm chất cá nhân này, các tông 

                                                        
1 Bài viết này là sự tổng kết các ý tưởng được chia sẻ tại Hội Nghị 
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đồ truyền giáo cần theo một cuộc hành trình bốn bước của nhà lãnh đạo: thường xuyên suy ngẫm 

về cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, đồng hành với người khác trên đường đến với Đấng Kitô, làm 

cho cộng đồng trở thành nơi chào đón và thông cảm mọi người, và cuối cùng, các nhà lãnh đạo 

được cử đi truyền giáo bên ngoài các bức tường của các cộng đồng và nhà thờ của họ [mét vuông 

di động]. 

 

Một số chủ đề và chứng tá được chia sẻ trong suốt Hội nghị đã xác nhận Phong trào Cursillo đã 

thực hành việc truyền giáo này ngay từ lúc mới khai sinh. Thiên Chúa thật tốt lành! 

 

Cũng như Khóa Cursillo 3 Ngày, Hội nghị là một sự gặp gỡ và cảm nghiệm cá nhân; Do đó, rất 

khó để ghi nhận tất cả mọi sự đã được sống bởi mỗi tham dự viên. Tuy nhiên, niềm vui và nhiệt 

tình được hâm nóng và làm mới lại tại Hội nghị đã dẫn dắt chúng ta trở thành những nhà “truyền 

giáo đầy Thần Khí” bằng một niềm tin mới về việc trở thành Kitô hữu trong môi trường hàng 

ngày của chúng ta để tiếp tục truyền đạt tình yêu của Thiên Chúa qua tình bạn đến tất cả mọi 

người ở mọi nơi trong mọi hoàn cảnh. Xin Mẹ Maria, Ngôi sao Truyền Giáo, Cầu Nguyện cho 

chúng con! 

 
Cập Nhận Chiến Dịch $3/năm 
Cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2017, Văn phòng Cursillo Quốc gia đã nhận được $153,394, tăng 

4% so với tháng 5, 2017. Chiến Dịch $3/năm được phát động vào tháng 6 năm 2013. 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.  
Xin vui lòng tiếp tuc̣ quảng bá Chiến Dic̣h này bằng moị phương tiêṇ như Nhóm Thân Hữu, 

Ultreya, Trường Lañh Đaọ, Đaị Hôị Miền, các buổi hôị thảo, tiếp xúc cá nhân, các nhóm liên lac̣ 

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

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

 
Amazon Smile Foundation và PT Cursillo 
Phong Trào Cursillo Toàn Quốc đã thành công trong viêc̣ đăng ký với Tổ Chức goị là Chương 

trình Nụ cười Amazon (Amazon Smile Program) là môṭ cơ sở bất vu ̣ lơị giúp Phong Trào nhâṇ 

đươc̣ những món quà hiêṇ kim qua Tổ Chức này. Amazon Smile là một trang web được điều hành 

bởi Amazon cho phép bạn tận hưởng cùng một lựa chọn rộng rãi các sản phẩm và mua sắm thuận 

tiện như trên Amazon.com. Sự khác biệt là khi bạn mua sắm trên Amazon Smile 

(www.smile.amazon.com), Amazon Smile Foundation sẽ tặng 0,5% số tiền bạn mua cho tổ chức 

phi lợi nhuận đủ điều kiện mà bạn chọn. Do đó, bạn có thể bắt đầu ủng hộ Phong trào Cursillo 

Toàn quốc bằng cách truy cập https://smile.amazon.com/ch/46-0563788. 

 

Xin các bạn vui lòng chia sẻ tin vui này với moị thành viên trong VPĐH/GP, Nhóm Phuc̣ Vu ̣Miền 

và toàn thể Cursillistas trong GP của bạn,  bằng moị phương tiện liên lac̣, như Nhóm Thân Hữu, 

Hôị Ultreya, Trường Lãnh Đaọ, Đại Hôị Miền, các khóa hôị thảo, v.v.... 

 

Nếu chúng ta quảng bá đươc̣ 100,000 Cursillistas biết về chương trình này, thì Trung Tâm  Cursillo 

Toàn Quốc se ̃nhâṇ đươc̣ mỗi năm môṭ món quà hiêṇ kim từ $200K đến $400K do Chương Trình 

https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/
https://smile.amazon.com/ch/46-0563788
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Nụ cười Amazon trao tăṇg. Chân thành cám ơn các baṇ tiếp tuc̣ quảng đaị hỗ trơ ̣ Phong Trào 

Cursillo chúng ta! 

 
 

 

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 


