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Hội Nhóm và Ultreya
Nguồn: Trình bày bởi anh Vincent Phạm Quỳnh Tín tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần 27 tại
Đại Học Trinity, TGP San Antonio, ngày 28 tháng 7, 2017.

De Colores!
Chào quí bác và quí anh chị,
Tôi xin chia sẻ về
HỘI NHÓM VÀ ULTREYA
LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐỂ SỐNG NGÀY THỨ TƯ
Sau Khóa Cursillo, điều quan trọng là chúng ta cần trở nên một phần tử trong một cộng đồng Giáo
Hội. Cộng đồng này sẽ giúp chúng ta trở thành men. Lẽ dĩ nhiên, những cộng đồng như vậy thật
ra không nhất thiết chỉ là những cộng đồng của Phong Trào Cursillo. Tuy nhiên, vì tổ chức Hậu
Cursillo, một cách rõ ràng là quy hướng tới Giáo Hội và tới việc cải thiện đời sống để trở nên men,
chúng ta có quyền hy vọng Hậu Cursillo sẽ cống hiến cho các Cursillista những phương tiện hữu
hiệu nhất trong công việc này. Kết quả cuối cùng của việc tổ chức như vậy là chúng ta có được
một lớp người tín hữu giáo dân, vừa hoạt động hăng say cho Giáo Hội, vừa tích cực tham gia việc
trần thế.
Hậu Cursillo như vậy, không nên coi như là một trách nhiệm phụ thêm đặt lên vai người Cursillista,
như là một công tác bên trên và bên ngoài những công tác mà Giáo Hội vẫn đang yêu cầu họ đảm
nhận. Hậu Cursillo thực sự là một dụng cụ, một phương pháp hữu hiệu, nhờ đó họ có thể hoàn
thành những công việc mà họ cần làm với tư cách là người tín hữu đã chịu phép Rửa Tội, với phẩm
cách là những phần tử của Giáo Hội – một phương tiện để chu toàn trách nhiệm của họ. Hậu
Cursillo cống hiến một cơ hội tiến tới hơn nữa trong các liên hệ gắn bó đã được khám phá, khơi
động và đào sâu trong thời gian dự Khóa Cursillo; những mối liên hệ này được mệnh danh là "bốn
cuộc gặp gỡ" - gặp gỡ với chính mình, với Thiên Chúa, với cộng đồng và với xã hội ngoài đời.
Hậu Cursillo không nhằm mục đích thành lập cho Phong Trào Cursillo những hội đoàn hay một
tổ chức nào đó mà hội viên chỉ gồm những người đã tham dự Khóa Ba Ngày. Hậu Cursillo cũng
không phải là nơi để cung cấp nhân sự cho các cộng đoàn hay tổ chức này nọ cho dù đó là những
tổ chức tốt đẹp. Mục đích chính của Hậu Cursillo là giúp mỗi Cursillista phương tiện để sống kiên
trì cuộc đời của một Kitô hữu trong vị thế độc đáo của họ trong Giáo Hội và trong trần thế. (CNLĐ
Chương 11)
Thiếu sự hiểu biết tường tận về Sứ Điệp của ngày Thứ Ba trong Khóa Cursillo thì sau Khóa Học
người Cursilistas không tìm đến cộng đồng Cursillo (Ultreya). Trong phạm vi Hậu Cursillo, có hai
phương tiện căn bản cho sự tăng trưởng và kiên trì trong đời sống Kitô hữu: Hội Nhóm dành cho
các cá nhân, và Ultreya dành cho tập thể. Mặc dầu cả hai đều là những cơ cấu có tính cách cộng
đồng, một cái đặc biệt nhắm tới ích lợi cho cá nhân; còn cái kia nhắm tới lợi ích chung cho tập thể.
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Về phương pháp, cả hai đều có tính cách thiết yếu. Cả hai đều quan trọng cho việc thực hiện một
nếp sống theo tiêu chuẩn Phúc Âm, đồng thời giúp cho người Cursillista có cơ hội chia sẻ đời sống
mình với đời sống của các tông đồ khác. Một Kitô hữu sống tách biệt là một Kitô hữu tê liệt. Điều
này cũng rất đúng đối với bất cứ đoàn nhóm nào không chịu liên kết với các đoàn nhóm khác.
Giai Đoạn Kế Tiếp: Ra Đi Tiếp Xúc Với Tha Nhân Và Với Trần Thế.
a) Ngày cuối cùng của Khóa Cursillo hoàn toàn dành điều hướng tương cho lai cho các
Cursillista. Việc thực thi những gì là căn bản đời sống Kitô hữu, tiếp xúc riêng tư với Chúa
trong tình bằng hữu với các anh chị em khác, là một việc phải lan tràn ra ngoài đời, lãnh vực
đặc biệt của các tín hữu giáo dân; đây là giờ của giáo dân. Từ bài suy niệm buổi sáng cho tới
nghi thức Kết Thúc, mọi công tác trong ngày đều nhằm vào việc thúc đẩy các Cursillista tiến
tới giai đoạn mà ta thường quen gọi là "NGÀY THỨ TƯ", tức là thời gian nối tiếp theo sau
ba ngày Tĩnh Huấn Cursillo, khi mà chúng ta khởi sự thực thi công tác hằng ngày và suốt đời:
"áp dụng Kitô giáo vào nếp sống". Trọn vẹn ngày thứ ba của Khóa Tĩnh Huấn nhắm vào việc
hoàn thành chủ đích chung cuộc của toàn thể Phong Trào là khơi dậy men Phúc Âm nơi các
cơ cấu sinh hoạt của mọi người.
Tình trạng phức tạp của đời sống tân tiến tạo ra những vấn nạn, thông thường là những việc
thật khó khăn và hóc búa, cho những Kitô hữu nào muốn sống trong trần thế như một người
có lòng tin. Không thể nào trong một ngày có thể trình bày hết mọi trạng huống mà người
Cursillista phải đương đầu trong những trường hợp cụ thể của mỗi ngày, cũng không có thể
cống hiến một danh sách những phương thức thần diệu, mặc dầu chỉ có tính cách tổng kê, khái
lược. Mỗi người Cursillista sẽ phải tự kiếm cho mình một đường lối riêng cho mỗi ngày sinh
hoạt, với sự hỗ trợ của một cộng đồng sống động. Tuy nhiên, có thể cống hiến cho họ những
khuyến nhủ và hướng dẫn về phương cách sống đạo, bằng cách khơi động ý chí, trình bày
những chân trời mới, nâng đỡ những yếu điểm và giúp họ nhìn ra sự cao cả của một nếp sống
tông đồ.
b) SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC KITÔ CHO NGƯỜI CURSILLISTA. Khởi sự ngày hôm nay với một
bài suy niệm mà chủ đích là chiếu rãi thêm ánh sáng và liên kết lại với nhau tất cả những bài
nói chuyện sẽ được diễn giảng trong ngày. Bài suy niệm dựa trên một số câu trong những lời
tâm sự của Đức Giêsu trong buổi tối Tiệc Ly, như đã được ghi chép trong Phúc Âm thánh
Gioan: tỉ dụ như, "Các con đã chọn Ta, không phải như vậy. Chính Ta đã chọn các con và trao
cho các con sứ mạng ra đi và phát sinh hoa trái, và hoa trái đó sẽ tồn tại" (Ga 15:16), hay là:
"Ta là cây nho, các con là những ngành nho. Ai còn ở trong Ta, và Ta trong người ấy, người
ấy sẽ sinh nhiều hoa trái; bởi vì nếu tách biệt khỏi Ta, các con không làm được việc gì" (Ga
15:5).
Cùng với Đức Kitô, các Cursillistas sẽ dấn thân vào các công việc thực tế đang xảy ra trong đời
sống thế tục ("Ướp Men Kitô giáo vào các Môi trường"), với phương thế của một nếp khổ hạnh
lành mạnh ("Đời sống Kitô hữu"), trong trung tâm của một cộng đồng đầy sức sống, luôn luôn
khuyến khích và đồng hành với họ trên suốt cuộc hành trình ("Cộng đồng Kitô hữu" là "Nhóm",
"Ultreya").
Như Công Đồng Vatican II đã nói, chính ở trong "đời sống thế tục" mà "Chúa đã gọi" các người
tín hữu giáo dân, ngõ hầu vì " đã được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần đi theo con đường Phúc
Âm, họ sẽ góp phần trong việc thánh hóa trần thế, từ bên trong như men, bằng cách hoàn thành
các phần vụ của riêng họ."
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Trong những mục tiêu nhắm tới, Tông Huấn "Người Tín Hữu Giáo Dân" (Christifideles Laici) đã
thảo luận nhiều về những đề mục sau đây:
 Sống Phúc Âm bằng cách phục vụ con người và xã hội.
 Cổ võ việc công nhận giá trị phẩm cách của từng người.
 Đề cao việc tôn trọng quyền sống bất khả xâm phạm của con người.
 Bảo đảm để mỗi người được tự do kêu cầu danh Chúa.
 Chúng ta tự coi mình là những phần tử sinh động trong trung tâm đời sống kinh tế, xã hội
và chính trị.
 Phúc Âm hóa nền văn hóa của chúng ta và các nền văn hóa khác của nhân loại.
Bài Nói Chuyện này có một tầm quan trọng đặc biệt cho việc thực hiện chủ đích của Phong Trào.
Những mục tiêu của Bài Nói Chuyện là:
1. Hỗ trợ các Cursillistas khởi sự nhận diện những môi trường của mình:
 môi trường gia đình, sở làm, bạn hữu, môn chơi ưa thích
 phân biệt những đặc điểm khác nhau và những tương quan liên hợp;
2. Giúp đỡ họ thật sự "nhập thể" vào trong từng môi trường;
3. Gợi hứng cho họ trong việc gây ảnh hưởng một cách trực tiếp và nhiệt thành trên người khác,
và như vậy biến đổi tất cả mọi môi trường của họ thành những môi trường Kitô hữu, bằng thủ
thuật sau đây: chiến thắng trái tim trước hết, tiếp đến bình định trí tuệ và cuối cùng thu phục ý chí.
Tiến trình thực hiện này cần đi song song với việc cầu nguyện và hy sinh, để rồi từ đây trong họ
sẻ khởi động một niềm tin tưởng rằng "Tôi có thể hoàn tất mọi công tác cùng với Đấng đã nâng
đỡ tôi" (Ph. 4:13).
"ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU" - Không có một đời sống Kitô hữu thuần thục thì không có thể làm men
Phúc Âm trong môi trường của mình được. Không có việc tuyên giảng Phúc Âm, nếu chính người
đi tuyên giảng Phúc Âm không được thấm nhuần Phúc Âm trước. Nhấn mạnh việc cần tham dự bí
tích Thánh Thể, như của ăn cho hành trình tu đức;
4. Tuyên dương sự cao cả và phúc lợi của đời sống tận hiến cho việc xây dựng một "văn minh tình
yêu". Đời sống Kitô hữu "kích động người đã chịu phép Rửa Tội và đòi hỏi mọi người phải:
 Tin theo và bắt chước Đức Giêsu Kitô;
 Say mê nguyên tắc Phúc Thật Tám Mối. Tham gia một cách có ý thức và tích cực vào đời
sống phụng vụ và bí tích của Giáo Hội;
 Thực hành việc đọc kinh riêng, hoặc chung với gia đình và cộng đồng;
 Tôn trọng và hoạt động cho nguyên tắc công bình;
 Áp dụng thực hành giới răn yêu thương trong mọi trường hợp bằng cách phục vụ người
khác, đặc biệt những người thấp cổ bé miệng, người nghèo và người đau khổ." Tóm lại,
đây là "lề lối sống mới" mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã thường nói tới: nền văn
minh của những "người mới".
Họ sẽ nhận ra cộng đồng là một khung cảnh tốt vừa cho sự tăng trưởng đời sống Kitô hữu vừa cho
việc "đi vào đời" để ướp men Phúc Âm.
5. Giáo xứ, vì như một cái giếng nơi thôn xóm, thuộc về mọi người tín hữu. "Trong một ý nghĩa
nào đó, giáo xứ là Giáo Hội sống giữa mọi nhà con cái mình." Giáo xứ có nhiệm vụ giáo dục các
tín hữu trong việc hấp thụ Lời Chúa, dấn thân trong việc đối thoại riêng tư với Chúa và thực thi
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một đời sống bác ái thân thương; giáo xứ làm cho mọi người cảm thấy, một cách trực tiếp và đặc
biệt, một ý nghĩa "giáo hội cùng thông công" và một ý nghĩa về trách nhiệm truyền giáo.
Hội Nghị Giám Mục Châu Mỹ La Tinh tại Medelin đã định nghĩa "cộng đồng" là "một nhóm người
nồng cốt, trung thành và hiệp nhất trong Đức Kitô, sinh hoạt như men trong bột nơi môi trường họ
chung sống." Chỉ cần một nhóm tín hữu nồng cốt kết hợp với nhau trong ý nguyện thực thi nếp
sống Kitô hữu là đủ để tuyên giảng Phúc Âm trong một môi trường. Chúng ta đã có một cộng đồng
với tư cách là những người Kitô hữu thuộc về Giáo Hội. Trong đời sống nội tại của mình, cộng
đồng Giáo Hội được nhận diện do việc thực thi bốn "điều kiên trì" đã có từ thời Giáo Hội sơ khai
được diễn tả trong TĐCV (2:44-47). Trong đời sống ngoại diện, cộng đồng Giáo Hội được đánh
dấu, nổi bật do hai sắc thái song trùng: tuyên giảng Phúc Âm cho các phần tử của mình và đồng
thời tuyên giảng Phúc Âm cho thế giới trần gian. Chúng ta cần gia nhập những NHÓM NHỎ, với
mục đích để thông cảm, để gây hứng khởi, hợp quần gây sức mạnh và sinh hoạt chung với nhau,
nếu chúng ta không muốn rớt ra bên lề. Cộng đồng trở nên "điểm nối kết giữa Khóa ba ngày Tĩnh
Huấn Cursillo và ngày "thứ tư" của thời kỳ Hậu Cursillo", đồng thời cũng cống hiến cho chúng ta
những cơ hội để cải thiện đời sống một cách vui vẻ và từ từ.
Có một điều bất trắc là tại thời điểm này chúng ta dễ cảm thấy cô độc và lẻ loi. Nhưng đã có cách
điều trị cho tình trạng này: để tránh nạn lẻ loi, chúng ta nên tham gia vào một tập thể, nơi mà mọi
người đều biết ta, yêu thương ta và hỗ trợ ta. Mọi sự đều có thể thực hiện được đối với người biết
sống trong cộng đồng và xây dựng cho cộng đồng. Trong cộng đồng, chúng ta có thể:
 Chia sẻ đời sống đạo đức và tình gia đình;
 Gia tăng và trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến;
 Sống nếp sống Kitô hữu với niềm hy vọng và vui mừng lớn lao;
 Vượt thắng bất cứ trở ngại nào gặp phải trong nỗ lực tuyên giảng Phúc Âm, khi chúng ta
nhận ra rằng những thành phần khác của cộng đồng cũng đang gặp cùng một vấn nạn khó
khăn và chúng ta cũng đồng hội đồng thuyền với họ.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II viết rằng: "Giáo Hội ngày nay cần thực hiện một bước xung
phong trong nỗ lực tuyên giảng Phúc Âm và cần đi vào một giai đoạn mới của lịch sử trong sự
nghiệp truyền giáo năng động của mình. Trong một thế giới mà khoảng cách không gian đã thu
ngắn gần lại làm cho thế giới mỗi ngày như nhỏ bé hơn, cộng đồng Giáo Hội cần tăng cường mối
liên kết giữa các phần tử thuộc về mình, trao đổi những năng lực và phương tiện thiết yếu, cam kết
đứng thành một NHÓM để thực hiện một sứ mạng độc đáo chung là biểu dương đời sống theo tinh
thần Phúc Âm."
HỘI NHÓM VÀ ULTREYA - Phong Trào Cursillo cống hiến hai phương tiện có thể khiến tinh
thần cộng đồng các Cursillistas trở nên sinh động và tăng trưởng mạnh: Mục tiêu của Bài Nói này
nhằm giới thiệu hai hình thức tập hợp này, những người chưa thực sự tham gia vào một cộng đồng
dễ có thể thực thi cam kết của đời sống Kitô hữu, nhờ Hội Nhóm họ sẽ nhận ra Phong Trào Cursillo
không bỏ rơi họ; ngược lại, các cửa sẽ rộng mở và có nhiều căn phòng dành cho họ trong các
Nhóm và Hội Ultreya. NHÓM được đặt căn bản trên sức mạnh của tình thân hữu. Tình thân hữu,
như Đức Giáo Hoàng Phoalo VI đã nói khi Ngài ban cho tổ chức Nhóm dấu ấn chuẩn nhận, được
đặt căn bản trên những mối giây thân ái thiêng liêng. Những mối giây này sẽ:
 Mang đến niềm khoan khoái và nhiệt thành
 Kích động trí tưởng tưởng;
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Làm dễ dàng những nỗ lực mà một người thường không bao giờ dám nghĩ tới.

Công Đồng Vatican II đã nhìn nhận sức mạnh này mà người tín hữu giáo dân có thể tìm thấy trong
các mối thân tình bạn hữu. "Do đó, bằng sự tương trợ lẫn nhau về tinh thần do tình bạn hữu mang
lại và bằng sự trao đổi những kinh nghiệm bản thân, họ có can đảm để lướt thắng những khó khăn
của một đời sống hoạt động lẻ loi, hầu gia tăng hiệu năng công tác mục vụ."
Người Cursillista không có Nhóm, không Hội Nhóm - sự chia sẻ không dựa vào kiềng ba chân của
Phong Trào. Nhóm là một tập hợp nhỏ và vững bền của một số người tụ họp với nhau một cách tự
nguyện và thường xuyên. Hội Nhóm nên được tổ chức:
 Hằng tuần, bởi vì tình bạn sẽ biến đi nếu không được vun trồng một cách liên tục.
 Trong sự tin tưởng, vì mối thân tình thắm thiết của bạn hữu đòi hỏi sự kín đáo;
 Trong một bầu khí trang nghiêm, bởi vì những gì Nhóm chia sẻ là chính cuộc đời và những
kế hoạch thăng tiến cuộc đời của mỗi người với lòng ngay thẳng và tâm hồn rộng mở, bởi
vì thiếu những đức tính này, chúng ta không có tình bạn thật sự.
Không có những quy luật khe khắt về việc tổ chức các cuộc Hội Nhóm. Điều thực sự quan trọng
là việc chia sẻ:
 Chia sẻ sự hiệp nhất các thành viên với Đức Kitô;
 Chia sẻ việc đào luyện thường xuyên;
 Chia sẻ với lòng quyết tâm đặc biệt "ra đi" và ướp men Phúc Âm vào các môi trường của
từng thành viên trong Nhóm.
Một Nhóm không thể có nhiều thành viên (một điều kiện cần thiết để vun trồng tình bạn hữu),
Nhóm cũng không thể hình thành như một cộng đồng thuộc Giáo hội theo nghĩa của từ ngữ; tuy
nhiên, Nhóm cần trở thành một hạt giống, một chất men cho cộng đồng.
Người Cursillista không đến với Ultreya – không sống vai trò lãnh đạo Kitô hữu trong môi trường
nên thường thiếu chứng nhân trong Ultreya.
ULTREYA là một cộng đồng thuộc Giáo Hội quy tụ lại với nhau, với mục đích trở nên một cộng
đồng truyền giáo:
1) Chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân và chung của Nhóm về việc sống những gì căn bản
của đời sống Kitô hữu;
2) Tăng cường sự quyết tâm hoạt động như men Kitô hữu vào các môi trường.
Nếu chúng ta sao lãng đi một trong hai chủ đích này, hoặc là nếu chúng ta đi chệch đường sai lối
sang một chủ đích khác, tất nhiên Ultreya sẽ mất đi nội dung của nó, sẽ thiếu hẳn sinh khí hoạt
động.
Ultreya là phương tiện qua đó cái nhìn của các Nhóm được phổ quát hóa, mở rộng phạm vi của
mình đến những mối quan tâm lớn hơn của Giáo Hội.
Không có một khuôn khổ chuẩn yếu nào cho Ultreya, mặc dầu Ultreya nên có tính cách vừa đào
luyện vừa cảm nghiệm. Nên tổ chức Ultreya hàng tuần.
Mức hữu hiệu của Ultreya có thể lên tối đa, nếu Ultreya thực thi được những đòi hỏi căn bản của
bất cứ một cộng đồng nào thuộc Giáo Hội,
Copyright © 2017, National Cursillo Center. All rights reserved.

5




Cống hiến những bàn đạp cho nhiều cơ hội thăng tiến, để đời sống Kitô hữu không bao giờ
trở thành nhàm chán và buồn nản so với các kinh nghiệm sống khác
Ultreya khiến cho các thành viên cảm thấy được lôi kéo bởi sức hăng say hoạt động tuyên
giảng Phúc Âm của người khác. Họ bị thúc đẩy cam kết lại lòng quyết tâm và tiến một
bước xa hơn trong tiến trình khơi động các môi trường của mỗi thành viên.

Thiếu hiểu biết về Mục Đích của Ultreya – thường dẫn đến việc tổ chức Ultreya theo ý riêng.
Có nhiều lý do để tổ chức Ultreya theo ý riêng:
1) Không thể tìm ra người chia sẻ chứng nhân
2) Biến Ultreya thành giờ tông đồ cầu nguyện
3) Biến Ulreya thành buổi học hỏi Tín Lý hoặc Kỹ Thuật của Phong Trào
Chúng ta phải luôn luôn nhớ những gì là trọng yếu, những động lực, đặc tính và hiệu năng của nó.
Nên nhớ rằng chúng ta đến Ultreya để kết hiệp với anh chị em và để chia sẻ với họ chứ không phải
để dậy hoặc để học giáo lý Công Giáo. (CNLĐ chương 11)
Khi Linh Hướng không hiểu vai trò của mình trong Ultreya
Vì không hiểu rõ vai trò Linh Hướng trong buổi Ultreya, nên nhiều linh mục đã đến với Ultreya
để giảng giải lời Chúa hoặc dậy dỗ một điều nào đó rồi ra về. Thực ra Linh Hướng đến với Ultreya
là để tỏ sự phục vụ và yêu thương anh chị em, qua đó anh chị em sẽ bắt chước và thương yêu nhau.
Linh Hướng đến với Ultreya để giúp đỡ những Cursillista muốn tìm một sự hướng dẫn tâm linh
riêng tư và quan trọng là cho lời nhận định sau bài chứng nhân.
Trong suốt phần đầu của Ultreya được dành cho những lãnh đạo Ultreya hội họp. Vị linh hướng
có thể lợi dụng cơ hội này để gặp gỡ những người đang ước muốn sự hướng dẫn tinh thần mà
không thể làm điều này vào những dịp khác. Linh hướng cũng có thể dùng thời gian này để sắp
xếp những cuộc đàm luận và hướng dẫn tinh thần cho những người chưa hiểu nhiều về Ultreya
(CNLĐ chương 11)
Thiếu tiếp xúc cá nhân trong Ultreya - Tìm bạn để thiết lập Nhóm
Trong những cuộc chuyện trò, chúng ta cố gắng kiến tạo, xây dựng và truyền đạt sự ảnh hưởng
cùng những tiêu chuẩn giá trị của một cấu trúc Kitô hữu đối với đời sống của một cá nhân. Công
việc này phải làm trong suốt ba ngày của Khóa Cursillo. Sự đối thoại và chia sẻ mang tính cách cá
nhân này của những người lãnh đạo với các Cursillista phải được chu toàn trên căn bản tình bạn
và chân thành. Người lãnh đạo phải sẵn lòng rộng mở chính mình như một người bạn, không cố
gắng dùng sự khôn khéo, mánh lới để dò xét tình trạng tinh thần của các Cursillista. Chỉ tình bạn
chân thành mới cung hiến những đường lối cởi mở và chuyện trò một cách hiệu qủa. Kỹ thuật áp
dụng đúng lúc, dịu dàng và kín đáo, đồng thời được thể hiện trong tinh thần tông đồ. Người lãnh
đạo phải làm bạn với tất cả mọi người, vì rằng mỗi người sẽ trở thành bạn thiết của Chúa. Một
điều thực tế cần biết thêm là cách nói thì quan trọng hơn những điều đang được nói ra.
Những tân Cursillista và những Cursillista không có Nhóm cần được khuyến khích đến Ultreya để
có dịp tìm bạn, hầu có thể thiết lập Nhóm.
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Hậu Cursillo thì quan trọng hơn Khoá Cursillo
Khóa Ba Ngày chỉ là ngưỡng cửa để bước vào đời sống Hậu Cursillo, đời sống ngày Thứ Tư của
người Cursillistas. Trong tài liệu của Phong Trào có nói: Phong Trào Cursillo sẽ thiếu trách nhiệm
nếu Phong Trào đưa ra một lý tưởng và hướng đi trong Khóa Ba Ngày mà đồng thời không giúp
cho những người tham dự phương tiện vững chắc để thực hiện lý tưởng và hướng đi ấy trong cuộc
sống. Điều này thôi thúc chúng ta phải khuyến khích mọi Cursillista tham gia vào Nhóm Thân
Hữu và áp dụng kỹ thuật phương pháp của Cursillo. Nếu chúng ta không quyết tâm giúp mọi người
trở nên thánh thiện hơn, học hỏi về Chúa nhiều hơn và đi truyền bá Tin Mừng thì mọi nỗ lực của
chúng ta kể như thất bại. Tờ Cam Kết đưa ra những điều áp dụng và những qui luật cùng những
câu hỏi gợi ý giúp Hội Nhóm Thân Hữu tránh được sự thất bại và đạt được những điều kể trên.
Thực vậy, mục đích của người chiến binh là chiến đấu bảo vệ quê hương, sau những ngày được
huấn luyện trong quân trường, họ phải được trang bị vũ khí để thi hành trách nhiệm chiến đấu.
Mục đích của quân đội là chiến đấu chứ không phải chỉ đưa họ vào quân trường và chấm dứt ở đó.
Cũng vậy, Chúng ta đưa anh chị em chúng ta vào Khóa Ba Ngày, ngày thứ nhất cho họ nhìn ra ơn
gọi và tình yêu của Chúa, ngày thứ hai cho họ một ý thức, ý thức họ là Giáo Hội với trách nhiệm
mở mang Vương Quốc Chúa, ngày thứ ba trang bị cho họ phương tiện để kiên trì sống và để trở
thành men trong môi trường. Đó là Hội Nhóm và Ultreya. Thật vô lý nếu chúng ta quan niệm Khóa
Cursillo là cùng đích và điều này không phải là điều những vị sáng lập Phong Trào nhắm tới. Ông
Bonnin nói: “Có Khóa Cursillo để có người Hội Nhóm chứ không phải Hội Nhóm để có người đi
dự Khóa Cursillo”.
Thân mến trong Tình yêu Thầy Chí Thánh!
DE COLORES!
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