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Lý Do Chúng Ta Có Phong Trào Cursillo
Nguồn: Trình bày bởi chị Margaret Weber tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần 27 tại Đại Học
Trinity, TGP San Antonio, ngày 28 tháng 7, 2017.
Tôi tên là Margaret Weber. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một vùng quê miền Trung Canada
và bây giờ tôi sống tại thành phố Waterloo, Ontario, cách khoảng một giờ lái xe về phía tây của
Toronto. Tôi lập gia đình vói anh Doug và chúng tôi vừa kỷ niệm 47 năm thành hôn. Chúng tôi có
ba đứa con đã lập gia đình, hai gái và một trai, và 7 đứa cháu. Tôi tạ ơn Chúa mỗi ngày vì các con
và các cháu của chúng tôi đều tham gia tích cực vào đời sống của giáo hội.
Tôi sống khóa Cursillo năm 1985 và sinh hoạt tích cực trong mọi lãnh vực của phong trào, phục
vụ ở các cương vị điều hành cấp giáo phận cũng như quốc gia. Cursillo đã trở thành lối sống của
tôi.
Trước hết, tôi muốn chúc mừng các bạn nhân dịp kỷ niệm 60 năm, và đặc biệt với những người đã
phục vụ phong trào trong nhiều năm để đem Cursillo đến vị trí ngày nay, tại quốc gia này, tại quê
hương Canada của tôi, cũng như tại mọi miền thế giới. Thực sự đây là một vinh dự và đặc quyền
cho tôi để chia sẻ niềm vui này với tất cả các bạn và tôi mong ước gây dựng tình bạn bền vững với
các bạn từ lúc chúng ta gặp gỡ nhau tại San Antonio.
Vào tháng Giêng khi tôi nhận được lời mời để đến và trình bày trong kỳ đại hội này, tôi thực sự
thấy mình không xứng đáng và tự hỏi chính mình cũng như hỏi chồng tôi là TẠI SAO LÀ EM?
Qua xét mình và cầu nguyện, tôi cũng chia sẻ với một người bạn về lời mời và hỏi cùng một câu
hỏi. Người bạn trả lời tôi rằng “Mẹ Thánh Maria đã không hỏi Tại sao là tôi? nhưng nói, “Xin cho
ý Người được thể hiện!” Và như thế, tôi có mặt ở đây, một đầy tớ khiêm hạ của Thầy Chí Thánh,
để trở nên tiếng nói của Người, đôi tay và đôi chân của Người. Qua dòng thời gian, tôi đã học được
rằng, Ngài không gọi người thông thái, nhưng Ngài ban ơn cho người được gọi! Tôi đoan chắc
rằng lời cầu nguyện của bạn hữu và gia đình tôi cho tất cả chúng ta sẽ thấu đến trời cao trong cuối
tuần này. Và như thế, tôi muốn một lần nữa cám ơn đã cho phép tôi chia sẻ niềm đam mê của tôi
đối với phong trào quí giá này.
“Lý do chúng ta có Cursillo” quả là một đề tài tuyệt vời mà tôi được phép trình bày.
Ông Eduardo Bonnín trong Ðại Hội Ultreya Thế Giới lần thứ Ba ở Rôma đã giải thích về Cursillo
như sau và tôi xin trích lại: “Phong Trào Cursillo là một phong trào trong Giáo Hô ̣i, có phương
pháp riêng, nhằ m làm cho những chân lý thiế t yếu Kitô Giáo đươ ̣c sinh đô ̣ng một cách cá biê ̣t, đô ̣c
đáo và sáng tạo nơi từng người. Khi khám phá đươ ̣c tiềm năng cũng như chấp nhận những giới
hạn của mình, con người sẽ đinh
̣ hướng đươ ̣c quyề n tự do của mình bằ ng niề m xác tín, tăng cường
ý chí miǹ h nhờ quyế t tâm và điề u hướng đươ ̣c tình bằ ng hữu của miǹ h một cách kiên trì trong
cuô ̣c số ng hằ ng ngày, cả riêng cho bản thân lẫn tha nhân."
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Trở lại thập niên 1940s, nước Tây Ban Nha dưới sự đàn áp của các cuộc nội chiến xảy ra trong
nước. Ông Eduardo Bonnín được linh ứng và được ơn lành đặc biệt, Ðặc Sủng Cursillo, và qua
linh ứng đó ông đã hành động trên linh cảm đó. Là một tín hữu và là một người quản lý trung thành
của đặc sủng này, ông đã chuyển ơn lành đó đến cho chúng ta. Chúng ta cũng cần lắng nghe, nhận
định và hành xử trên sự linh ứng mà Chúa Thánh Thần đã kêu gọi! Như trong thư gửi Philliphê
(Phil 4:13), “Tôi có thể làm mọi sự qua Chúa Kitô là đấng ban sức mạnh cho tôi”.
Cursillo đã tạo ra sự khác biệt lớn lao trong đời sống hằng triệu người trên thế giới, và nó thường
xuyên được miêu tả như là một món quà để cho đi. Khi chúng ta nhận được món quà, nó chưa phải
là món quà khi nó chưa được mở ra và chúng ta trân quí những gì chất chứa trong đó. Và như thế
là Cursillista chúng ta tiếp tục mở nó ra và sống vẻ đẹp cũng như niềm vui khôn tả mà nó cống
hiến cho chúng ta là những người Con của Chúa. Khi chúng ta mở ra và biết rõ hơn về món quà
mà PT Cursillo mang lại, chúng ta cần có chung niềm phấn khích như những em nhỏ khi chúng
mở gói quà sinh nhật hoặc quà Giáng Sinh của chúng.
Những ai biết tôi đều công nhận rằng tôi luôn luôn mang “chiếc mũ Cursillo” của tôi. Tôi cảm
thấy dễ dàng và tự nhiên để nói với bất cứ ai về niềm đam mê của tôi khi tôi có cơ hội dẫu cho đó
là lúc làm việc thiện nguyện, lúc chuyện trò với bạn bè, hoặc người hàng xóm của tôi, khi đi nghỉ
hè, và thực sự, tôi đã truyền đạo ngay cả trong hồ tắm hoặc khi đang cầm chén rượu trong tay.
Thực ra, Chúa không bao giờ đi nghỉ hè. Ngài luôn ở với chúng ta. Hoa trái của Phong Trào ở tại
cốt lõi mối quan hệ của tôi với Chúa Kitô, với hôn nhân, gia đình và bạn hữu của tôi. Cursillo là
lối sống của tôi và tôi muốn chia sẻ niềm đam mê của tôi với bất cứ ai chịu nghe tôi nói. Tôi đã
được trao một tâm điểm mới trong đời và tôi sẽ không sợ để nhìn nhận rằng tôi tự hào mình là
người Công Giáo.
Trước khi dự Khóa Ba Ngày, tôi là “một người Công Giáo máy móc”, chỉ hành xử theo thói quen.
Bây giờ các cuối tuần của tôi bao gồm Ultreya vào mỗi thứ Bảy, và Thánh Lễ vào Chúa Nhật, và
những ngày khác tôi truyền giáo bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu tôi có thể.
Tư tưởng và tâm hồn tôi thay đổi từ một con người đầy hoài nghi các giá trị đời sống của mình
đến một người nhận ra tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, là Người Cha yêu thương và tôi
được có những người bạn mới để chia sẻ cuộc hành trình của mình. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm
của tôi và truyền đạt nó đến với tất cả những ai tôi gặp trong cuộc đời. Chúng ta là một phần của
kế hoạch muôn thuở của Ngài và là sự nối kết quan trọng trong mối giây liên kết gia đình của
Chúa.
Tặng phẩm Cursillo đã giúp tôi tháo gỡ những bối rối trong đời tôi vào lúc đó. Tôi có được đôi
mắt mới để thấy Chúa trong những người quanh tôi và tôi luôn cảm tạ những ân phúc tôi lãnh nhận
mỗi ngày.
Ðời sống là cuộc lữ hành đến với Chúa Cha qua Chúa Giêsu, với sự giúp đỡ của Mẹ Maria và các
thánh để mang anh chị em đi cùng với mình. Chúa đã chúc phúc cho tôi nhiều lần bằng việc mở
những cánh cửa cơ hội để tôi lớn lên trong đức tin. Tôi luôn sẵn sàng và cởi mở đón nhận lời mời
của Ngài để làm công việc của Ngài, với ý thức rằng Ngài làm qua tôi với quyền năng và sự hướng
dẫn của Chúa Thánh Thần. Tôi chỉ là dụng cụ của Ngài và nếu Ngài đặt để tôi ở đâu, Ngài sẽ giúp
tôi vượt qua. Tôi phải nhắc nhở chính tôi, “Hãy kiên nhẫn, Thiên Chúa chưa làm xong công việc
nơi tôi!”
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Nhiều đêm khi tôi ngẫm nghĩ về công việc hằng ngày của tôi, tôi cảm thấy xúc động và khiêm tốn
khi nhận ra rằng biết bao người đã ở trong tâm hồn tôi trong ngày và có bao tâm hồn tôi đã gây
được ảnh hưởng nhờ vào tình yêu và lòng tử tế của tôi. Tôi không thể tự mình đạt được những
điều đó; nó có thể thành sự là nhờ vào tình yêu của Chúa Kitô khi tôi mở rộng tấm lòng yêu thương
của mình.
Tôi có nhiều mối quan hệ: như gia đình, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp, mỗi người với tài năng,
cá tính, ơn gọi và trách nhiệm riêng. Chúng ta không sống trong hoang địa hay trong hang. Chúng
ta cần người khác để sống còn. Chúng ta là một phần quan trọng trong bức tranh lớn của cuộc
sống, mỗi mảnh rời khác nhau nhưng đều đóng góp vào bức tranh tổng thể theo cách của nó.
Chúng ta được khởi đầu từ Nhiệm Thể Chúa Kitô, Giáo Hội qua phép Rửa; qua phép Rửa chúng
ta được chia sẻ sứ mạng của Chúa Kitô để làm cho tình yêu của Chúa được biết đến trong mọi
người bằng việc nhận lãnh Chúa Kitô “từ Nhà Tạm”, để nói và đi vào môi trường bên ngoài khuôn
viên nhà thờ qua tình yêu, hành động, tình bạn, và lời cầu nguyện của chúng ta. Lời cầu nguyện
giúp tôi gìn giữ và duy trì sự can đảm và sức mạnh. Trong nhịp sống vội vã ngày nay, bất cứ khi
nào và bất cứ ở đâu, khi đi chúng ta thường lệ thuộc vào hệ thống định vị GPS để dẫn đường.
Trong cuộc sống tinh thần của chúng ta cũng cần một cái GPS dẫn đường (Ðường Cứu rỗi của
Chúa). Không cầu nguyện, chúng ta sẽ bị lạc! Trong Cursillo, chúng ta dựa vào Palanca, lời cầu
nguyện và sự hy sinh cống hiến cho tha nhân và cho người khác. Khi lời cầu nguyện trở thành thói
quen, sự huyền diệu trở thành nếp sống của chúng ta, chúng ta có thể làm mọi việc qua Đấng ban
cho chúng ta sức mạnh. Mãnh lực của lời cầu nguyện thật vô song!
Chúng ta là con cái của Người và Ngài yêu chúng ta vô điều kiện và dẫn chúng ta đến hạnh phúc.
Chúng ta đã được ban tặng tấm bằng COG (Child of God). Ðây là tấm bằng chúng ta không phải
trả học phí, cũng như không phải mất công học hành. Ðây là tặng phẩm nhưng không Chúa ban
tặng cho chúng ta.
Chúng ta tụ tập nhau ở San Anthonio cuối tuần này, bởi vì Chúa đã mang chúng ta lại với nhau
trong tình yêu và tình bạn và chúng ta muốn đào sâu hơn sự hiểu biết về PhongTrào Cursillo như
những người bạn đồng hành. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng chúng ta sẽ phát triển tình bạn suốt đời
nếu chúng ta cũng mang trong mình sự dâng hiến, nhiệt thành, và tinh thần thương yêu. Niềm hy
vọng và lời cầu nguyện của tôi là chúng ta có thể trở về nhà để làm lây lan và làm cho phong trào
của chúng ta rực cháy với sự nhiệt tình phát xuất từ đại hội này.
Tôi tin chắc tất cả các bạn đều có những câu chuyện hoán cải đẹp từ khóa Ba Ngày của các bạn.
Kinh nghiệm Khóa Cursillo của tôi và tôi tin chắc hầu hết các bạn cũng nói điều tương tự, rằng
khóa học là một cuộc đổi đời. Nếu bạn hỏi những người biết tôi trước khi tôi dự khóa, thì tôi là
người nhút nhát, hướng nội và rất bất an. Tôi thực sự không biết vị trí của tôi ở đâu trong mối quan
hệ với Chúa, cũng như chẳng biết Người yêu thương tôi, một con người với vô vàn nét xấu và tội
lỗi. Tôi được cho đôi mắt mới để nhìn thấy Chúa nơi những người quanh tôi, và chấp nhận họ là
con cái của Chúa với tài năng và khả năng riêng của họ. Ngay cả trước khi tôi bắt đầu hiểu sự tác
động của Cursillo có thể có trên đời sống tinh thần của mình, Tôi nhận ra rằng tôi đã được tặng
một món quà đặc biệt. Tôi đã có thể gỡ rối sự nhầm lẫn về rất nhiều điều, giống như sự hiện diện
đích thực của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, hay việc phá thai và kiểm soát sinh đẻ là điều
không thể chấp nhận trong mắt Giáo Hội Công Giáo. Tôi bắt đầu hiểu những điều thực sự quan
trọng.
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Cursillo cho tôi thấy rằng tôi có thể được yêu thương và có thể tự do yêu thương lại. Tôi đã nhận
ra rằng tôi có giá trị và có thể có những người bạn thật sự. Tôi được ban phước với rất nhiều người
đặc biệt đã đến với cuộc đời tôi. Điều bắt đầu của cuối tuần đó là những gì tôi tìm kiếm suốt cả
cuộc đời, đó là tình bạn, đó là Cha Steve, Linh hướng trong Khóa Cursillo của tôi, ông đã trở thành
một người bạn rất đặc biệt và thông qua tình yêu và sự động viên của ông đã đặt để tôi vào đường
hướng để trở thành con người tôi hôm nay. Ông là một người có đức tin sâu sắc và yêu mến
Cursillo và điều đó đã đánh động tôi rất mạnh. Ông là Linh Hướng cho 25 khóa cuối tuần và tôi
biết ông đã hướng dẫn nhiều Cursillistas khác trong hành trình tín ngưỡng của họ. Gần đây, tôi đã
dọn dẹp văn phòng và tôi tìm thấy một tấm thiệp cảm ơn mà cha Steve đã viết cho tôi. Trong đó
ông viết: " Margaret thân mến, tôi cảm ơn Chúa đã sử dụng tôi để giúp bạn phát triển". Vì vậy, tôi
đoán qua tình bạn của chúng tôi, chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau để phát triển. Tôi đã được chúc
lành với một món quà khác từ Thượng Đế là khi Cha Steve bị ung thư và qua đời vào ngày sinh
nhật của tôi cách đây 11 năm. Thật là một món quà sinh nhật! Tôi biết rằng linh hồn của ngài ở
đây với tôi hôm nay.
Qua sự gắn bó liên tục, tham dự hội nghị, hội thảo, và học hỏi không ngừng, cuộc hành trình của
tôi có nhiều hoa trái. Tôi đã được may mắn 2 lần đến thăm Mallorca, với sự hiện diện của ông
Eduardo và tôi cũng may mắn được sống với một số Cursillistas Mallorca trong chuyến đi của
mình và tôi đã được đắm mình trong văn hoá của họ. Qua những kinh nghiệm này, tôi đã tiến gần
hơn tới tầm nhìn đích thực của phong trào, mang tôi đến một kinh nghiệm về tình yêu và ân sủng
của Thiên Chúa, thông qua tiêu chuẩn bình thường của cuộc sống hàng ngày.
Vì vậy, giờ chúng ta hãy nhìn vào BẢN CHẤT VÀ MỤC ĐÍCH cùng TÂM TƯỞNG của
CURSILLO.
Khi đề cập tới "Bản Chất", là chúng ta có ý nói đến cái LÀ của một điều gì đó. Đó là cốt lõi thật
sự của nó. Đôi khi tình huống có thể thay đổi, nhưng đặc tính cốt lõi bên trong, bản chất của nó,
luôn luôn tồn tại. Bản chất của một sự việc thì giữ nguyên và không hề thay đổi.
Cha Frank Salmani, trong cuốn sách của ông "Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi", chỉ ra rằng
"Người sáng lập đã được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần và Phong trào Cursillo là món quà của
Thiên Chúa ban cho Giáo hội". Cha viết, " Làm xáo trộn bản chất của nó là can thiệp vào công
việc Của Chúa Thánh Thần. Thần khí đã cho chúng ta phong trào này với phương pháp của nó.
Chúng ta không có quyền can thiệp vào. Khóa Cursillo đã không sáng tạo ra những gì căn bản để
trở thành một Kitô hữu. Chúng ta chỉ đơn giản là thực hiện sứ mệnh của Chúa Kitô, đó là sứ mệnh
của Giáo Hội." Và như vậy chúng ta phải tôn trọng những gì Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta.
Các Đấng Bậc trong Giáo Hội đã nhìn nhận PT Cursillo được sinh ra từ Đặc Sủng. Một Đặc Sủng
được trao cho cá nhân ông Eduardo Bonnín. Eduardo Bonnín là người quản lý trung thành và đáng
tin cậy về món quà này đã truyền nó cho chúng ta khi chúng ta thực hiện cuộc hành hương qua
cuộc sống của chúng ta. Cursillo là một món quà từ Thiên Chúa, Ngài ban cho Giáo Hội vào một
thời điểm cụ thể trong lịch sử với một lý do cụ thể. Nó đã được đưa ra để đáp ứng nhu cầu tái Kitô
hóa thế giới và điều này vẫn còn tồn tại tới ngày nay, có lẽ lúc này là lúc cần thiết hơn bao giờ hết.
Chúa Kitô là trọng tâm của Cursillo. Vì vậy, là Cursillista, những gì chúng ta làm, chúng ta là và
cách chúng ta sống cần phải thuộc về Chúa Kitô, trong Đức Kitô và cho Đức Kitô.
Chúng ta hiểu rằng Cursillo là về Chúa Kitô, Con Người và Phương pháp Tình bạn. Đó là một
phương pháp, qua nó chúng ta học được cách sống Tin Mừng ở mọi hoàn cảnh trong cuộc sống
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hàng ngày của chúng ta. Đây là một lộ trình cho cuộc sống của chúng ta với tư cách là Kitô hữu –
để sống Tin Mừng như là những người giáo dân, nhằm loan truyền tin vui nhất của thực tại khả
quan nhất, đó là Thiên Chúa trong Chúa Kitô yêu thương chúng ta. Được truyền đạt bằng phương
tiện hữu hiệu nhất, đó là tình bạn. Tin vui về tình yêu của Thiên Chúa được truyền đạt bằng những
phương tiện tốt nhất là tình bạn và tình yêu này nhắm vào con người, vào khả năng nhận thức,
quyết đoán và kiên định của họ. Tình yêu và tình bạn đích thực này là điều giúp chúng ta sống
những gì căn bản để trở thành Kitô hữu trong cuộc sống.
Tình yêu của Thiên Chúa thâm nhập sâu thẳm trong tâm hồn con người, không phải vì những gì
họ làm, mà chính là cốt lõi họ là ai. "LÀ" Kitô hữu trong mọi lúc. Chúng ta có thể đạt được nhiều
điều tốt đẹp và giá trị trong suốt cuộc đời của chúng ta nhưng chúng không có giá trị trừ khi chúng
ta làm vì tình yêu.
Mathew Kelly, một diễn giả Công giáo nổi tiếng trên thế giới, thách đố chúng ta phải là "Phiên
Bản tốt nhất của chúng ta." Chúng ta không thể thay đổi ngày hôm qua, hôm nay là hiện tại và
ngày mai là một điều bí ẩn. Ông nói, "Chúng ta có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn bằng
cách xây dựng một phiên bản tốt hơn của BẠN!" Việc chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa ngự trị
trong chúng ta có thể lấy đi sự bồn chồn của chúng ta và đem lại cho chúng ta niềm xác tín về việc
chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Mỗi người trong chúng ta đều được yêu vô điều kiện cho việc
mình là ai.
Đức Thánh Cha Phanxicô, trong những bài giảng gần đây của ngài, nói rằng chúng ta nên nhắm
tới phiên bản tương lai của “Mình”. Tương lai được tạo thành từ nhiều "MÌNH". Sự tồn tại của
mỗi người và mọi người được kết nối chặt chẽ với nhau. Cuộc sống tuôn tràn từ mối quan hệ của
chúng ta với người khác. Cuộc sống của chúng ta được tạo thành từ sự gặp gỡ hàng ngày với người
khác. Cuộc sống thì có những mối tương tác khác nhau. Chúng ta cần nhau và chúng ta có thể xây
dựng một tương lai tốt đẹp hơn bằng cách cùng đứng với nhau. Mỗi người đều là một phần tử đặc
biệt, chúng ta không thể thay thế người khác trong mắt Thiên Chúa. Cuộc sống không chỉ đơn giản
là thời gian trôi qua bởi vì mỗi ngày và mọi ngày đều quan trọng.
Điều chúng ta cần làm là bắt đầu một cuộc cách mạng của sự dịu dàng, tử tế và yêu thương, một
sự khởi đầu từ trái tim. Chúng ta nên để ánh sáng và tình yêu của mình tỏa sáng ở bất cứ nơi nào
chúng ta đi. Mỗi người trong chúng ta có thể trở thành một ngọn nến sáng và mang ánh sáng vào
bóng tối nếu chúng ta thực sự tin rằng ánh sáng có thể khắc phục bóng tối.
Yếu tố đặc thù của Cursillo là tình bạn, tình bạn này thúc đẩy ta tới 3 cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ
đầu tiên với chính mình là bước tiến đến sự chu toàn cá nhân theo ơn gọi của chính mình, tức là
để biết tôi là ai. Đây là chìa khóa cho 2 cuộc gặp gỡ khác. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô là cốt lõi
đích thực của đời sống Kitô hữu. Cuộc gặp gỡ với những người khác xảy ra tự nhiên thông qua
các mối quan hệ khi chúng ta chia sẻ cuộc sống Kitô hữu của chúng ta với nhau.
Cursillo là nẻo đường vượt qua sự hiểu biết để đi đến niềm xác tín, từ niềm xác tín đến đời sống
đầy sinh khí, và từ đời sống đầy sinh khí dẫn đến việc chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa với người
khác trong tình bạn.
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Bản chất nội tại của Cursillo là sự hoạt động của Chúa Thánh Thần và để duy trì sự nguyên tuyền
của Đặc Sủng Cursillo, chúng ta không được thay đổi chế biến nó. Bản chất của Cursillo là Chúa
Kitô, Ngài là anh và là bạn của chúng ta, là trung tâm của cuộc sống chúng ta. Bản chất của Cursillo
là về "cá nhân con người" biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện và cuối cùng,
bản chất của Cursillo là tình bạn, đó là phương tiện tốt nhất để truyền đạt tình yêu của Thiên Chúa
đến những người mà chúng ta gặp trong đời sống thường nhật nơi các môi trường của chúng ta.
MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP
Là những Kitô hữu và Cursillistas, mục đích của chúng ta là chuyển đổi con người từ chỗ họ đang
là đến chỗ họ có thể là, từ con người đến chỗ con người hoàn thiện, từ sống động đến chỗ hoàn
toàn sống động qua sự nhìn ra, nhận biết và chấp nhận căn tính và phẩm cách trung thực của họ
như là những con cái yêu dấu của Thiên Chúa. Tuy nhiên chúng ta cũng phải tôn trọng sự tự do
của họ, tôn trọng ước muốn tự do chọn lựa của họ. Chúng ta phải nhìn ra mỗi con người là một cá
nhân đặc biệt và đáp ứng họ tùy theo cuộc sống riêng của họ; hoàn cảnh và môi trường đặc biệt
của họ. Chúng ta phải gặp họ trong hoàn cảnh cá nhân và trong cuộc sống bình thường, nơi họ sinh
hoạt, làm việc và vui chơi và làm cho mọi người có thể nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương họ
một cách riêng tư và mật thiết. Như vậy, qua chứng tá của chính họ, sự hoán cải, niềm vui và hành
động của họ, sự chân thành và niềm tin của họ và tình bạn của họ sẽ giúp họ chia sẻ điều này với
người khác.
Sống và chia sẻ điều căn bản là Kitô hữu có nghĩa là cảm thấy được yêu thương và cảm thấy có
thể đáp trả yêu thương. Mục đích của PT Cursillo là truyền đạt tình thương của Thiên Chúa và tạo
điều kiện cho con người có thể trải nghiệm điều đó. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng “không
có gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa”. Chúng ta đều được tạo dựng theo hình
ảnh của Thiên Chúa, Thiên Chúa là tình yêu!
Đây là những kinh nghiệm tôi đã trải qua từ sự giúp đỡ của vị Linh hướng và tất cả các bạn
Cursillistas trong nhiều năm. Tôi trở nên tự tin khi biết mình được yêu mến như con người thực
của mình. Điều này đã cho tôi lòng can đảm và sự nhiệt tình để trở thành tôi tá của Đấng Kitô
trong 32 năm qua.
Cursillo không chỉ là Khóa 3 ngày cuối tuần mà là viên đá trải đường dẫn đến cuộc sống mới và
nhìn cuộc sống như Chúa Ki-tô nhìn. Thật không may, phương pháp Cursillo đã được sử dụng cho
nhiều mục đích khác trong nhiều năm không theo như chủ ý ban đầu. Một số người có thể nghĩ
rằng mục đích của Cursillo là một cách để tuyển chọn những người nhiệt tình và hào phóng để
phục vụ trong một công việc tông đồ đặc biệt nào đó, không căn cứ vào tự do của con người mà
chỉ nhìn vào sự hữu dụng của họ.
Cursillo không phải là đào tạo thêm nhân sự hoặc các nhà lãnh đạo trong nhà thờ. Điều này sẽ xảy
ra tự nhiên khi người ta nhận ra rằng họ có giá trị và thực sự là một phần quan trọng trong tổng
thể. Mục đích của Cursillo nhắm đến việc LÀ KITÔ HỮU trong mọi lúc, trong nhà thờ và trong
môi trường bình thường của chúng ta. Thông qua tình bạn và sự khuyến khích, vai trò lãnh đạo
trong nhà thờ có thể xảy ra tự nhiên.
Chúng ta là những người giữ gìn phong trào Cursillo và chúng ta là những dụng cụ mà Chúa dùng
để trở nên những người lãnh đạo có suy nghĩ với tâm tưởng nhìn mọi thứ qua thực tại của tình yêu
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và tình bạn của Thiên Chúa. Chúng ta cần phải là những người có ảnh hưởng trong xã hội của
chúng ta bằng niềm vui và tình yêu của chúng ta dành cho nhau. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta
ý chí tự do để chúng ta suy nghĩ, lý luận và lựa chọn, hành động hay không hành động ở bất cứ
nơi nào Thiên Chúa đặt chúng ta vào trong môi trường riêng của chúng ta, nở hoa nơi chúng ta
được gieo xuống trong cuộc sống bình thường hàng ngày.
Cursillo không có ý làm thỏa mãn sự khao khát Thiên Chúa, nhưng để tạo nên sự khao khát về
Ngài với một ước muốn phục vụ thực sự. Thánh Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta rằng "nhiệm
vụ quan trọng nhất của các Kitô hữu không phải là cải thiện thế giới mà là cải thiện bản thân",
nhận ra rằng khi cải thiện bản thân, thế giới cũng được cải thiện trong mét vuông di động của
chúng ta, lây lan qua mét vuông di động kế cận và tiếp tục lây nhiễm ra toàn thế giới. Bạn có thể
tưởng tượng nó tuyệt vời như thế nào nếu cả thế giới trải nghiệm Cursillo và bừng cháy lên truyền
bá tình yêu và tình bạn cho Đức Kitô?
Ngày nay chúng ta có xu hướng sống trong một xã hội không hương vị vì sợ có nhiều dị ứng. Tuy
nhiên, có một mùi thơm không gây ra dị ứng với bất cứ ai. Đó là mùi thơm tự nhiên đặc biệt toả
ra từ trái tim của một con người. Bằng cách này tôi muốn nói đến, cách mà một người hành động
và sống, phát ra một mùi hương nhất định. Bạn đã bao giờ được sống gần một ai đó đã cho bạn
một cảm giác bình an và êm ả? Tôi chắc chắn có và tôi tin rằng nó là mùi thơm của Chúa Kitô
trong người đó. Tôi cảm thấy điều này trong thời gian tôi sống với những Cursillista Mallorca. Khi
tôi mới đến thì còn lạ lẫm nhưng cảm giác này tan biến mau. Tình bạn cũng tự nhiên như khoác
lên người một áo măng tô. Có một cảm giác ấm áp và an toàn. Tôi biết đó là tình yêu của Chúa
Kitô đang rịn qua da thịt của họ như một mùi hương thơm ngát. Thật là một cảm giác tuyệt vời.
Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để lan toả hương thơm của chúng ta. Chúng ta không thể biết
khi nào hay như thế nào hương thơm của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến những người nó chạm phải.
Mùi hương của bạn là gì?
Phương pháp Cursillo là sống một cuộc sống cân bằng qua Sùng đạo, Học đạo và Hành đạo. Nó
giống như một cái ghế ba chân. Nếu một chân bị mất, ghế sẽ không đứng vững. Sùng đạo tăng
trưởng trong mối liên hệ với Thiên Chúa bằng mọi phương tiện sẵn có và nhận ra những khoảnh
khắc gần gũi nhất của chúng ta với Chúa Kitô. Học đạo gia tăng kiến thức về Thiên Chúa. Hành
đạo là sống những gì học được qua Sùng đạo và Học đạo.
Tâm tưởng Cursillo là nếu Chúa Kitô ở trong chúng ta, chúng ta sẽ san sẻ phong thái giống-nhưĐức-Kitô của chúng ta và mở lòng cho sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vai trò của chúng ta
trong sứ mệnh của Hội thánh là thấm đượm tinh thần Kitô hữu vào tâm tưởng của chúng ta, qua
hành vi của chúng ta, pháp luật và cộng đồng nơi chúng ta sống bằng cách tạo ra sự khác biệt tích
cực bất cứ khi nào có thể bằng cách vươn tới người khác trong tình bạn, nhiệt tâm và tình yêu.
Trong môi trường tự nhiên của gia đình, hàng xóm và nơi làm việc mà Cursillistas được kêu gọi
để sống linh đạo của họ, chứ không phải rao giảng Tin Mừng, MÀ LÀ Tin Mừng, là Đấng Ki-tô
trên thế gian. Tinh thần của Phong Trào Cursillo dựa trên tình bạn với Chúa Kitô, với các anh chị
em đồng hành với nhau.
Chúng ta là người quản lý món quà này của Phong Trào Cursillo. Chúng ta có thể đồng dạng với
các tông đồ sơ khai mà Chúa Giêsu đã chọn để chia sẻ thông điệp Phúc Âm. Các tông đồ không
chuẩn bị trước, một số người nghi ngờ, những người khác sợ hãi và họ thiếu kiến thức và lòng can
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đảm là những gì Chúa Giêsu đòi hỏi họ. Sự đảm bảo duy nhất mà họ biết là họ được kêu gọi làm
chứng về lời của Ngài và thực hiện sứ vụ và công việc của Chúa Giêsu trên trần gian. Là những
Cursillistas chúng ta cũng được kêu gọi LÀM người quản gia, LÀ Tin Mừng trong mét vuông
xung quanh chúng ta.
Chúng ta không phải bị đòi hỏi đi rao giảng trên những góc phố, nhưng chúng ta được kêu gọi để
trở thành tia lửa mồi sáng thế giới vì Chúa Kitô, làm những việc nhỏ mà Thiên Chúa kêu gọi chúng
ta làm. Giống như Mẹ Thánh Teresa nói: "Làm những điều nhỏ nhặt nhưng với tình yêu lớn lao!"
Có thể chỉ đơn giản là một nụ cười hoặc một bàn tay giúp đỡ hoặc một cử chỉ dịu dàng. Có rất
nhiều điều nhỏ nhặt mà Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta làm, và bằng cách đáp lại lời mời gọi
của Ngài, Ngài sẽ hoàn thành bức tranh lớn hơn. Tôi chỉ là TIA LỨA trong khi Thiên Chúa là
ngọn lửa. Người sử dụng chúng ta như những tia lửa nhỏ để làm bùng lên một đám lửa to.
Thiên Chúa biết rõ con người thật của chúng ta từ trong ra ngoài. Người nhìn thấy tất cả những gì
chúng ta làm và biết tất cả những gì chúng ta nghĩ. Ngài biết những bí mật sâu thẳm nhất của chúng
ta và Ngài yêu thương chúng ta như thế. Ngài kiên nhẫn gõ cửa trái tim chúng ta và chờ đợi chúng
ta đáp lại những lời mời của Ngài.
Phương pháp của Cursillo là Tiền Cursillo, Khóa Cuối Tuần và Hậu Cursillo. Tiền Cursillo là nơi
chúng ta làm bạn, là bạn và mang người bạn đó đến với Chúa Kitô. Đây là bước đầu của tình bạn
khi chúng ta cầu nguyện và chuẩn bị cho bạn của chúng ta đến với khóa cuối tuần. Khóa cuối tuần
là cây cầu. Thật không may, một số phong trào quá nhấn mạnh và tập trung vào cây cầu. Chúng
tôi gọi là cơn sốt khóa Cuối Tuần! Tuy nhiên, nếu nền tảng của cây cầu không chắc chắn, có nghĩa
là trụ cột của Tiền Cursillo và Hậu Cursillo không vững vàng, thì cây cầu sẽ lộ ra khiếm khuyết
và sẽ không bền lâu.
Mọi phần của phương pháp đều quan trọng nhưng Hậu Cursillo là nơi mà hầu hết các phong trào
chưa đạt được kết quả mong muốn. Bằng cách tiếp tục tình bạn đã bắt đầu trong Tiền Cursillo,
nhiệm vụ của các người và nhóm bảo trợ là đi cùng với những người bạn mới này và giúp họ hòa
nhập vào nhóm và tham dự Ultreya nơi kiềng ba chân Sùng đạo, Học đạo và Hành đạo được thể
hiện.
Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nói thẳng là Hậu Cursillo cần nhiều chấn chỉnh trong hầu hết các
lĩnh vực. Thật tuyệt vời khi người bảo trợ đưa người vào khóa cuối tuần nhưng nếu chúng ta không
tiếp tục tình bạn sau khóa, chúng ta vô hình chung để chúng khô héo và môi trường của họ sẽ
không thay đổi gì cả. Phương pháp phải tiếp tục để Hậu Cursillo trở thành Tiền Cursillo cho những
người đến cây cầu và những người có thể tham dự vào khóa cuối tuần tiếp theo. Chúng ta cần nhận
thức rằng Cursillo không chỉ là một trải nghiệm cuối tuần tốt đẹp. Tất cả chúng ta đều cần phải
giữ sự kiên trì trong Hậu Cursillo khi lập nhóm thân hữu là nơi tình bạn được nâng đến mức cao
nhất, tình bạn được biến đổi thành ân sủng lâu dài.
Ông Eduardo Bonnín nói rằng "Nhóm không phải được hình thành để có người giúp Khóa Cursillo,
nhưng Khóa Cursillo được thiết lập để có người lập Nhóm". Điều này hẳn đã nhấn mạnh tầm quan
trọng của Hậu Cursillo.
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Trước khi tham dự Cursillo, cuộc sống đức tin của tôi có vẻ máy móc. Tôi dường như chỉ làm
những gì tôi phải làm. Thánh lễ Chủ Nhật đã là quá nhiều rồi. Tôi rất bận rộn ở nhà trong vai trò
mẹ của 3 đứa con. Đột nhiên gia đình chúng tôi gặp một số vấn đề về sức khoẻ và khủng hoảng
trầm trọng trong cuộc sống, chúng tôi bị mất phương hướng và tổn thất nặng nề. Tôi cảm thấy cô
đơn, khao khát tìm kiếm sự an ủi vỗ về để tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống của tôi.
Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, tôi được mời đến dự một Khóa Cursillo Cuối Tuần và ở đó tôi tìm
thấy những gì tôi đang tìm kiếm. Đó là tình bạn! Trong cuộc gặp gỡ thứ nhất, tôi đã biết bản thân
mình. Đi sâu vào nội tâm là cái mà tôi chưa từng làm trước đây. Không có gì ngạc nhiên khi tôi
không thích những gì tôi tìm thấy ở đó. Sau đó tôi biết chắc cái gì đó trong tôi cần phải thay đổi.
Đó đích thực là tiếng chuông cảnh báo cho tôi! Tôi đã gặp những người bạn trong khóa cuối tuần
đã lắng nghe, yêu mến và chăm sóc tôi. Tôi đã gây dựng được tình bằng hữu đích thực vẫn còn
thân thiết cho đến nay. Nhưng quan trọng nhất, tôi đã khám phá ra tình bạn với Chúa Kitô. Khi tôi
nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Chúa Kitô như một người bạn riêng tư, đó thực sự là
một trải nghiệm cảm động mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Nhiều năm qua, tôi đã nhận ra rằng qua tình bạn, chúng ta có thể vượt qua những yếu đuối và giải
quyết những trở ngại trên lộ trình của chúng ta. Một tình bạn đích thực có thể đưa chúng ta từ điểm
chúng ta từng là trong quá khứ đến điểm chúng ta cần đạt tới. Bây giờ tôi biết rằng tôi thật không
có bạn bè đích thực trước Khóa Cursillo bởi vì Chúa Kitô không phải lúc nào cũng sẵn là một phần
của phưong trình hay trong tình bạn. Không có con số nào có thể diễn tả được giá trị của tình bạn
có ý nghĩa như thế nào đối với một người. Yếu tố tình bạn trong Phong Trào Cursillo rất quan
trọng đến nỗi ông Eduardo đã nói "Nếu không có tình bạn, không có Cursillo!"
Thiên Chúa là tình yêu và chính tình yêu là cốt lõi của tình bạn. Khi Chúa Kitô là mẫu số chung,
có một mối dây liên kết duy nhất nối chúng ta lại, và đưa chúng ta đến một mối quan hệ sâu sắc
hơn. Tình yêu vô điều kiện này có thể giúp chúng ta vượt qua bất kỳ thử thách nào mà chúng ta
gặp phải hằng ngày.
Chúng ta cần tự hỏi mình một số câu hỏi rất quan trọng và đánh giá tương lai của Phong Trào
Cursillo. Chúng ta có tận dụng quà tặng Cursillo hết mức chưa? Tôi có nỗ lực trong tất cả các phần
vụ? Gần đây tôi có bảo trợ cho người dự khóa không? Tôi có tiếp tục đi cùng với họ sau khóa
không? Tôi có giúp đỡ những người tôi bảo trợ tham gia hội nhóm không? Tôi có đem những
người mà tôi đã bảo trợ đến với Ultreya không? Tôi có tham gia vai trò lãnh đạo trong phong trào
này không? Tôi có học về Đặc sủng Cursillo và tham dự Trường Lãnh Đạo, hoặc tôi thiếu sự cam
kết với phương pháp Cursillo khiến cho ngọn lửa được bừng cháy trong khóa cuối tuần của tôi ra
nguội lạnh? Liệu lửa của bạn đã lụi tàn?
Mỗi người và mọi người đóng một vai trò quan trọng trong việc thắp lại ngọn lửa. Chúng ta có thể
đổ thừa và cố gắng xác định xem tại sao Cursillo dường như đang chết ở một số nơi trong nước
nhưng thực ra lỗi này bắt đầu nơi mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm.
Chúng ta không thể đổ nó cho những người khác.
Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta trọn gói quà. Chúng ta chỉ cần mở ra và sử dụng nó như dự
định. Chúng ta cũng phải làm phần vụ của mình bằng cách mời Cursillistas trở lại phong trào. Tỏ
cho họ thấy chúng ta nhớ đến và yêu thương họ và chúng ta muốn chia sẻ hành trình đức tin với
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họ. Tình yêu và sự hỗ trợ của cộng đồng rất quan trọng trong việc giữ cho Phong Trào Cursillo
được sống động.
Khởi động lại ngọn lửa (tình bạn) bắt đầu với mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể đốt cháy thế
giới bằng tình yêu của chúng ta. Chúng ta phải nhiệt tình nói về những gì phương pháp Cursillo
có thể làm được và truyền tia lửa đó cho người khác. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là chúng ta phải
cống hiến thời giờ mà không mong đợi bất kỳ phần thưởng nào. Những lợi ích sẽ trở lại với chúng
ta một cách tự nhiên. Chúng ta cần phải tập trung vào việc thành lập Nhóm thân hữu và kiên trì
tham dự Ultreya và Trường Lãnh Đạo. Điều đó có nghĩa là thách đố những người khác với lòng
tốt yêu thương để làm tốt hơn trong việc khơi lại sự sống động trong phong trào của mỗi cá nhân
chúng ta.
Đối với tôi, những người bạn trong nhóm giống như những chị em ruột và những người bạn tại
Ultreya của tôi như một gia đình mở rộng. Tôi xin được chia sẻ cuộc sống Kitô hữu của chúng tôi
mà nó đã giữ tôi đi đúng đường. Chúng tôi nghỉ đông ở bãi biển Panama City, Florida. Khoảng 10
năm trước, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng tôi đã gặp
một số người tại nhà thờ mà chúng tôi tham dự Thánh lễ và chúng tôi bắt đầu nói về Phong Trào
Cursillo. Lúc ấy không có phong trào Cursillo sinh hoạt trong khu vực đó. Vì vậy, sau một vài câu
chuyện lúc uống cà phê, đã khiến chúng tôi tổ chức Ultreya tại nhà thờ cho "những con chim nghỉ
đông", có nghĩa là cho những Cursillistas đang nghỉ mùa đông trong khu vực này. Đôi khi chúng
tôi cũng đón những giáo dân địa phương tham dự vì họ tò mò muốn biết Cursillo là cái gì. Điều
này đã dẫn tới việc phát triển tình bạn từ khắp nơi trên đất nước. Mỗi năm, khi chúng tôi tụ họp
lại vào tháng Giêng, thời gian như ngừng trôi. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ hành trình đức tin của
chúng tôi, niềm vui của chúng tôi và đôi khi nỗi đau đớn của bệnh tật hoặc cái chết. Điều này dẫn
một số chúng tôi làm thiện nguyện trong nhà tù hoặc ca hát trong nhà dưỡng lão, với Chúa Jêsus
là mẫu số chung; chúng tôi làm việc để mang lại niềm vui của Chúa Kitô cho những người chúng
tôi gặp.
Có rất nhiều phong trào ở Canada và tôi tin rằng trên khắp thế giới dường như đang gặp khó khăn.
Chúng ta phải tự hỏi mình câu hỏi này: Phải chăng chúng ta đã lạc mất Đặc sủng Phong trào
Cursillo?
Trong Chương VI cuốn Spiritual Testament, ông Eduardo Bonnín viết: "Nếu chúng ta so sánh
Phong trào Cursillo với cái cây, chúng ta rất vui khi thấy rằng nó đã lớn, nhưng chúng ta cũng đau
khổ khi thấy rằng ở một số nơi, với ý hướng tốt, họ đã lấy cây Cursillo để làm cây Giáng Sinh và
đã treo đèn và đồ trang trí – đó là những ý tưởng độc đáo và đắc ý của họ - và đã dần dần làm mất
đi bản chất rõ ràng và đơn giản của nó "
Chúng ta đã cố gắng rất nhiều trong việc "Làm sao" tiến hành và tổ chức thay vì hiểu "Tại sao"?
Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian để trang trí cây Giáng sinh của Cursillo mà chúng ta không
còn chỗ để nhìn thấy Chúa Kitô ở trên đỉnh?
Ở Canada, chúng tôi đã bám chặt vào Đặc sủng nền tảng và đã làm việc với Mallorca để trở lại với
Đặc sủng ban đầu. Chúng tôi đã có một cuộc hành trình từ năm 1992 để nghiên cứu và khám phá
những đặc sủng được trao cho ông Eduardo và để nắm lấy những gì đã được dự định. Chúng tôi
đã cố gắng gỡ ra đồ trang hoàng trên cây Giáng sinh! Giáo phận Hamilton của tôi đã áp dụng mô
hình Từng Bước của khoá cuối tuần tại Mallorca và vào cuối năm ngoái và tôi đã được chúc phúc
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để làm Khóa trưởng. Khóa Cursillo cuối tuần này thật chân phương và chứng tỏ có hiệu quả hơn
nhiều qua sự đơn giản của nó. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng các phong trào của bạn tại Hoa Kỳ
cũng sẽ khám phá ra món quà của Đặc sủng ban đầu bằng cách nắm lấy mô hình Từng Bước này.
Vị Linh hướng của khóa cuối tuần vừa qua và đã nhiều lần giúp các khóa khác, nhận xét rằng khóa
cuối tuần vừa rồi có chiều sâu hơn và ít cường điệu hơn, và nhiều khóa sinh hơn đã đến để xin
hướng dẫn tâm linh và hòa giải, một vài người đã đến nhiều hơn một lần. Ngài đã về nhà mà không
bị kiệt sức như những khóa khác vì có nhiều thời gian rảnh trong lịch trình. Ngài đã bị thuyết phục
về phương pháp Từng bước này.
Tôi đã có dịp gặp ông Eduardo 3 lần, hai lần ở Mallorca và một lần ở Canada. Tôi đã trực tiếp nhìn
thấy cách ông đối xử với mỗi người như thể họ là một người đặc biệt. Ông đối xử với mọi người
một cách trân trọng và tôn trọng như thể họ là người duy nhất trong phòng. Đây có phải là cách
mà Chúa Jêsus đã đối xử với những người đến với Ngài?
Chuyến thăm Mallorca cuối cùng của tôi là dự Cuộc đối thoại lần thứ Ba của Cala Figura và tôi đã
có một kinh nghiệm đáng nhớ. Tôi và người bạn đang ngồi ăn, ông Eduardo cùng một người bạn
đến hỏi xem họ có thể cùng ngồi ăn trưa với chúng tôi không. Chúng tôi có một chút ngây ngất
khi được ở bên cạnh ông ấy trong lúc mọi người phải cố tìm cách đến gần ông trong suốt cuối
tuần. Mọi người đều muốn ngửi thấy mùi hương của ông! Giống như muốn chạm vào vạt áo của
Chúa Giêsu.
Vào thời điểm đó, con gái tôi đang sắp sửa sanh đứa con thứ ba, và thật không may ngay sáng hôm
đó, tôi nhận được tin là cháu đã sảy thai. Trong bữa ăn trưa khi tôi chia sẻ tin này với ông Eduardo,
ông ấy nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh như con trẻ, đầy lòng trắc ẩn và tình yêu, tôi biết rằng tôi
đang nhìn vào mắt của một vị thánh! Ông ta chấp đôi tay lại và hướng mắt lên trời cầu nguyện.
Tôi biết ông đang cầu nguyện cho con gái tôi và con của nó. Chúng tôi chia sẻ với nhau một bữa
ăn ngon và ông ấy rất vui vẻ và thật tự nhiên. Sau đó ông lấy một gói đường nhỏ và ký vào, dùng
tờ giấy của ông gấp một con chim pajarito đưa cho tôi để cho con gái của tôi. Cháu vẫn còn ấp ủ
kỷ niệm này cho đến ngày nay. Cháu ấy chưa phải là một Cursillista nhưng tôi đang làm việc với
nó.
Ông Eduardo là một biểu tượng của tình bạn bằng sự chú tâm đến mỗi người, đối xử với họ với
phẩm giá và sự tôn trọng. Ở với bất Cursillista Mallorca nào cũng là một kinh nghiệm tuyệt vời.
Họ thực sự làm bạn cảm thấy được chào đón và đặc biệt. Tình yêu và tình bạn toát ra một cách tự
nhiên. Có vẻ như không phải nỗ lực gì cả. Là Cursillistas, tất cả chúng ta đều nên có tâm thức này.
Nếu bạn muốn có một người bạn, đơn giản thôi – HÃY LÀ BẠN.
Không phải Cursillo sẽ thay đổi thế giới, nhưng chính cá nhân mà kinh nghiệm của Khóa Cursillo
đã giải thoát để họ trở nên sống động trong Thiên Chúa. Đây là những người sẽ mang lại sự thay
đổi cho thế giới, từng người một.
Thường vào lúc mãn Khóa Cursillo, một cuộc họp hoặc cuộc gặp gỡ chúng ta hay nghe "Buồn quá
vì khóa sắp chấm dứt?" Thật ra, thay vì buồn, nó phải là điều ngược lại; Chúng ta nên suy nghĩ về
nó như là sự khởi đầu của một chương mới, đi về nhà với những hiểu biết mới, lòng đầy nhiệt
huyết. Chúng ta biết rằng nhiệt tình dễ lây lan và các sự kiện như thế này phải là niềm khích lệ lớn
lao cho tất cả chúng ta.
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Khi một hạt giống được gieo, người ta không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng nó có thể phát triển
thành một cái gì đó thực sự tuyệt vời. Thế giới thật đẹp, con người rất quan trọng và cuộc đời thật
đáng sống. Mọi người đều quan trọng trong mắt Thiên Chúa. Chúng ta phải sống Phúc Âm không
phải mỗi ngày mà mỗi lúc. Phúc Âm phải ăn sâu trong tâm khảm và tư tưởng của chúng ta mọi
lúc, để cho Đức Kitô được thể hiện rõ ràng qua chúng ta.
Chúng ta phải sống chết với cách nhìn này, cùng nhau làm việc để thúc đẩy công việc vĩ đại này
bắt nguồn từ Thiên Chúa thông qua ông Eduardo. Chúng ta không thể cho phép mình nản lòng
hoặc buồn chán. Chúng ta cần cầu nguyện, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta cần xây dựng
những cây cầu hiểu biết và YÊU THƯƠNG từ trái tim này đến trái tim khác. Nếu chúng ta có thể
chiếm được cảm tình, lý trí sẽ nối gót theo sau.
Thánh giá Cursillo tôi mang là một lời nhắc nhở rằng Đức Kitô đang cậy dựa nơi tôi, Chúa Giêsu
gọi tôi vào Phong Trào Cursillo và tôi đã đáp lại. Tôi đã học yêu chính bản thân mình như tôi đang
là và tôi phải là như Chúa tạo dựng tôi. Bằng ân sủng của Thiên Chúa, Ngài đã làm tôi thay đổi từ
con người tôi đã từng là đến con người tôi sống động hôm nay. Tôi trở nên tốt hơn trong vai trò
của một người vợ, người mẹ, người bà, người thiện nguyện hay người bạn vì cách sống Cursillo
của tôi. Tôi là một người sống trọn vẹn trong Chúa Kitô qua tình bạn với chính tôi, với Chúa Giêsu
và với tất cả những ai tôi gặp được trên đường hành hương của tôi.
Cuộc sống của tôi không phải lúc nào cũng dễ dàng và tôi đã phải đối diện với nhiều thách đố. Tôi
sinh ra trong một gia đình tương đối nghèo, phải chịu đựng nhiều cam go trên trường đời. Cha tôi
qua đời vì bệnh bạch cầu khi tôi mới 6 tuổi và tôi là con út trong một gia đình có 8 anh chị em, 4
trai và 4 gái. Chúng tôi không có nhiều của cải vật chất và phải sống trong một trang trại nhỏ, phải
làm lụng cật lực để gia đình có thể tồn tại, nhưng mẹ tôi có đức tin vững mạnh, một món quà quý
giá mà bà đã truyền lại cho con cái.
Tôi đã là nạn nhân của sự sách nhiễu thể lý và tình dục khi còn nhỏ và trong những năm tháng
thiếu niên của tôi, tôi đã trở thành một kẻ khá nổi loạn. Thành thật mà nói chồng tôi giải cứu tôi
vào lúc tôi 16 tuổi. Qua ân sủng của Thiên Chúa và Phong Trào Cursillo, tôi đã có thể tha thứ cho
những kẻ lạm dụng tôi và tôi đã vượt qua mặc cảm tự ti do sự sách nhiễu này gây ra.
Hôm nay, tôi biết rằng tôi là con Thiên Chúa với mảnh bằng COG (Child of God). Tôi biết rằng
tôi được Người yêu thương vô điều kiện. Tôi không có bằng đại học hoặc cao đẳng chính thức,
nhưng tôi có bằng Làm Mẹ, bằng về lắng nghe và có bằng về tình bạn và tôi luôn cảm tạ những
ơn lành mà tôi nhận được mỗi ngày từ Thiên Chúa, từ gia đình tôi và bạn bè của tôi. Tôi là một
trong những người xa cách nhưng đã tìm lại được con đường khi tôi được mời theo học Khóa
Cursillo. Tôi đã tìm thấy chính mình, Đức Kitô và bạn bè trong Đức Kitô. Tôi cố gắng mỗi ngày
với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, để ĐƯỢC LÀ Tin Mừng. Đôi khi tôi thất bại nhưng tôi biết rằng
bạn của tôi, Chúa Giêsu, sẽ luôn chào đón tôi trở lại.
Cursillo trong 32 năm vừa qua là niềm đam mê và lối sống của tôi vì nơi đây tôi nhìn thấy Chúa
Kitô trong những người bạn và gia đình đồng hành để khuyến khích và gìn giữ tôi hàng ngày.
Cursillo là một lối sống để đạt đến đích của chuyến hành hương cuộc đời của chúng ta cùng với
bạn bè.
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Chúng ta đến đây vào cuối tuần này để đi sâu hơn và tìm hiểu thêm về Cursillo, làm bạn, kết bạn
và chia sẻ đời sống của chúng ta trong Chúa Kitô để khi trở về nhà, chúng ta sẽ lây nhiễm cho
những người chúng ta tiếp xúc bằng nhiệt tình và tình yêu của chúng ta.
Trong thế giới ngày nay có nhiều bất ổn, thiếu đạo đức và đầy những thứ “chủ nghĩa”, chủ nghĩa
duy vật, chủ nghĩa cá nhân …và danh sách này có thể kéo dài. Chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi
làm Quản gia của Tin Mừng, làm con cái của Thiên Chúa và giúp mang nhiều linh hồn về với
Chúa Kitô. Chúng ta được mời gọi nên thánh, trong một mét vuông quanh chúng ta, để gieo rắc
mùi hương tình yêu và tình bạn của chúng ta và “Đừng Sợ Hãi”, vì NGÀI luôn ở bên chúng ta.
Tôi cũng tin rằng nếu Ngài mang chúng ta đến thế gian, Ngài sẽ cho chúng ta vượt qua thế gian.
Từ hột sồi nhỏ bé, cây sồi hùng vĩ có thể lớn lên. Cùng một hạt giống đã được gieo từ Mallorca
đến Hoa Kỳ, đến Canada và trên toàn thế giới. Một số đã rơi trên đất màu mỡ, một số trên đất cằn
sỏi đá và một số trong cỏ dại. Vào năm 2018, chúng tôi sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Cursillo
trong Giáo phận Hamilton và tôi đã được chúc phúc vì những hạt giống gieo trên đất Canada của
tôi đã rơi trên mảnh đất màu mỡ và Cursillo đang lớn mạnh bên cạnh tất cả các phong trào khác
của Giáo hội Công giáo. Chúng tôi cảm ơn những người tiên phong của đất nước chúng tôi đã
thẳng một đường mà đi và đã chỉ lối cho giáo phận của chúng tôi đi đúng hướng.
Tóm lại, có một nhu cầu khẩn thiết mang lại tình yêu cho thế giới. Chúng ta có thể làm điều này
bằng cách yêu thương từng người một. Với bí tích Rửa Tội, chúng ta được kêu gọi thực hiện sứ
vụ của Hội Thánh, LÀ ánh sáng của Chúa Kitô, lây lan đến từng người một bằng tình yêu của
Thiên Chúa, để truyền giáo trong mét vuông di động quanh chúng ta bằng cách đặt tâm trí vào
Chúa Kitô và luôn là phiên bản tốt nhất "Bạn" có thể. Sau đó, qua tình bạn chúng ta trở thành
hương thơm sẽ lan tỏa niềm vui, ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa cho những ai Ngài đặt để
giữa chúng ta.
Xin đừng về nhà sau kỳ Đại Hội này với niềm phấn khích thay đổi gia đình và bạn bè của bạn,
nhưng hãy cầu xin Thiên Chúa thay đổi BẠN trước. Như Mahatma Ghandi đã từng nói một cách
hùng hồn, "Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn thấy trên thế gian."
Vậy tại sao chúng ta có Phong Trào Cursillo? Qua Bản chất, Mục Đích và Tâm Tưởng của Cursillo,
chúng ta, con cái của Thiên Chúa, sống cuộc sống lây lan đến những ai trong một mét vuông xung
quanh chúng ta bằng nhiệt tình Đặc sủng Cursillo như là lối sống của chúng ta trong bình an, hoan
lạc và trên hết là yêu thương. Cursillo dựa trên căn bản tình bạn, tình bạn với chính mình, với Chúa
Kitô và với người khác.
Không có tình bạn, không có Cursillo!
CHÚA ĐANG CẬY DỰA NƠI TÔI VÀ CÁC BẠN!
Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các bạn, Chúa Giêsu yêu các bạn và tôi cũng vậy!
DeColores!
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