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Lịch Sử PT Cursillo tại Hoa Kỳ 
Nguồn: Trình bày bởi Lm. Esteban Jasso, T.O.R. tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần 27 tại Đại 

Học Trinity, TGP San Antonio, ngày 28 tháng 7, 2017. 

 

  

De Colores: 

 

Sau khi tham dự Khóa Cursillo Đầu tiên ở Waco, ngày 27 tháng 5 năm 1957, tôi vào Dòng Ba 

Thánh Phan Xi Cô ngày 17 tháng 9 năm 1957 để bắt đầu năm tu ở Loretto, Pennsylvania; Năm 

sau, tôi được đưa đến Mallorca để khởi sự chương trình tập luyện của tôi ở Sanctuary Our Lady 

of Cure và sau đó là hai năm triết học, một ở Palma de Mallorca và một ở Porciuncula, Mallorca. 

Trong hai năm này, tôi được mời tham dự Ultreyas ở Palma de Mallorca. Họ là những những người 

đầy kinh nghiệm về Phong Trào Cursillo. Tôi đã rất vui khi gặp vị sáng lập Cursillos, ông Eduardo 

Bonnín và những trợ tá của ông như José Ferragut, Forteza, Lm. Capó và Giám mục Hervás, và 

những người khác nữa. Ngoài ra, tất cả tu sĩ dòng Phanxicô thường xuyên tham dự các khóa 

Cursillos đầu tiên như: thầy Tomeu Nicolau, thầy Amengual, thầy  Font. Sau khi sống ở Majorca 

từ năm 1958 đến năm 1961, tôi được cử đi học 4 năm Thần học tại Đại học St. Thomas ở Roma, 

Ý, nơi tôi được chịu chức Linh mục  ngày 21 tháng 2 năm 1965, và tôi trở về Tây Ban Nha 6 tháng 

để học về mục vụ ở Madrid. Sau 8 năm sống ở Châu Âu, tôi đã trở lại Waco, Texas để cử hành 

Thánh Lễ đầu tiên. 

 

BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA KHÓA CURSILLO ĐẦU TIÊN TẠI WACO, TX 

  

Một điều quan trọng đã xảy ra tại giáo xứ Thánh Phanxicô ở Waco, Texas vào năm 1955. Cha 

Gabriel Fernandez  đã thành lập đoàn Công Giáo Tiến Hành, mở đường cho Khóa Cursillo Kitô 

Giáo đầu tiên ở Waco, Texas. Những người trẻ đã tham gia vào đoàn Công Giáo Tiến Hành của 

Waco, mà hôm nay chúng tôi cùng hiện diện với các bạn, anh Luis Salinas và Lm. Esteban Jasso. 

 

Sau hai năm phục vụ trong cuộc chiến Hàn Quốc, tôi trở lại Waco với sự ngạc nhiên về tổ chức 

Công Giáo Tiến Hành trong giáo xứ thánh Phanxicô của tôi trong thời gian tôi không có mặt, tôi 

được bổ nhiệm làm Chủ tịch đầu tiên, và sau đó, được bổ nhiệm Bởi Đức Giám Mục Reicher 

Giáo Phận Austin là Chủ Tịch Đoàn Công Giáo Tiến Hành Giáo phận. 

 

Trong suốt hai năm trước Khóa Cursillo Công Giáo đầu tiên, Cha Gabriel đã chuẩn bị cho chúng 

tôi một khóa Cursillos de Conquista và một đội ngũ thừa tác viên thiếu niên ấn tượng. Năm 1957, 

Chúa ban phước cho chúng tôi khi đến San Antonio, Texas của anh Bernardo Vadell và Agustín 

Palomino, và ngay sau đó họ đã liên lạc với Cha Gabriel để chuẩn bị cho Khóa Cursillo đầu tiên 

ở Waco. 
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KHÓA CURSILLO ĐẦU TIÊN Ở WACO, Ngày 27 tháng 5 năm 1957. 

 

Những người trẻ tham dự Khóa Cursillo đầu tiên là tất cả các thành viên Công Giáo Tiến Hành 

của dòng Thánh Phanxicô Waco, Texas. Là một thành viên Công giáo Tiến Hành trẻ, cuộc sống 

của tôi tập trung mạnh mẽ vào cầu nguyện và sống Ơn Sủng qua các Bí Tích, trong thời gian này 

tôi đã trải nghiệm mạnh mẽ một cách cá nhân với Chúa Kitô và Mẹ Maria. Tuy nhiên, điều càng 

làm tôi ấn tượng về Khóa Cursillo đầu tiên là lời chứng của anh Bernardo vadell và anh 

Augustine Palomino. Vào thời gian đó của cuộc đời tôi, tôi lắng nghe Cha Gabriel giảng, ông là 

một nhà truyền giáo xuất sắc, Đó là điều bình thường, cũng như nhiệm vụ của ông là Linh mục, 

nhưng đối với người thế tục để nói và rao giảng về Đấng Kitô, về Giáo Hội và những giáo điều 

cứng rắn cùng nhận thức về tội lỗi là một sự rộng mở và hấp dẫn đối với tôi và chắc chắn cả 

những người trẻ khác nữa. Tôi cảm thấy  yêu mến sứ mệnh của thầy tu trong Giáo hội, và tôi đã 

trở lại để bắt đầu suy nghĩ về ơn gọi của tôi trong chức tư tế. Tôi đã quyết định tham gia vào 

Dòng Ba Phanxicô, có 60 người, trong đó 52 người là linh mục và năm nay tôi đã 85 tuổi, và ở 

đây tôi là "De Colores" với các bạn như là một cursillista của Waco, của Hoa Kỳ và của Thế 

giới. 

 

Các bài "Rollos" được Bernard và Augustine truyền cho chúng tôi bằng sức mạnh và ân sủng, 

đã chạm đến đáy con người của tôi. Các bài nói đó là một bản tóm lược về Học thuyết chính yếu 

của Giáo Hội. Mỗi Bài Nói trong số các Rollos đã chiếu sáng niềm tin trong Phép Rửa của tôi 

để tất cả sự lộng lẫy mà Chúa muốn nhìn thấy trong mỗi người chúng ta. Không còn nghi ngờ gì 

nữa, Khóa Cursillo của Kitô Giáo là một Lễ Ngũ Tuần thật sự cho tất cả mọi người. 

 

Tôi nhớ trong bốn năm nghiên cứu thần học tại Đại học Thánh Tôma, Rôme, Ý, các nhà thần 

học rất quan tâm đến những điều đã nói về Cursillos Công Giáo và ảnh hưởng của những người 

sống trong đó. Vị giáo sư dẫn dắt luận án của tôi, khuyên tôi nên chọn chủ đề  Cursillos de 

Cristiandad. Đặc biệt là khía cạnh sâu thẳm và kết quả đơn thuần do cảm xúc hay do Ơn Sủng. 

Câu trả lời là: "Cuộc sống tự nhiên hồi phục lại với Ơn Sủng về những gì đã mất do tội lỗi" và 

"Ơn Sủng phục hồi trong con người những gì mà tội lỗi đã tiêu diệt" và trả lại tất cả phẩm giá 

của chúng ta là một người con của Thiên Chúa. Con người phải chuẩn bị đường đến với Ân Sủng  

trong tất cả nhân tính mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. 

 

Như Cha Antonio Perez đã nói rất đúng: "Đó là lý do tại sao người ta nói rằng đời sống Ơn 

Sủng, với kết quả tông đồ của chính nó, là bản chất của Kitô giáo, và do đó cũng là bản chất 

Phong Trào Cursillo của chúng ta." 

  

Cảm tính không làm thay đổi con người, tình cảm sẽ biến mất, gió có thể thổi nó đi, nhưng kinh 

nghiệm sống trong Ơn Sủng sẽ tồn tại suốt cả cuộc đời. Khóa Cursillo là kinh nghiệm mạnh mẽ 

của Ơn Sủng, bắt đầu sống như con cái Thiên Chúa, cam kết với Con của Người, với Chúa Thánh 

Thần và với Giáo Hội. 

 

Chúng ta phải nhận ra rằng Cursillos trong Kitô giáo đã đến trước Công Đồng Vatican II, mà 

chúng ta vẫn còn nhiều điều phải khám phá, vì Cursillos là một phong trào do các tín hữu cam 

kết với Chúa Kitô và Giáo Hội của Người, như Eduardo Bonnín Aguiló, José Ferragut, Và Nhiều 

người trẻ ở Mallorquins trong đoàn Công Giáo Tiến Hành. Đó là một vinh dự và là một đặc ân 

khi tôi nói với bạn hôm nay rằng tôi đã gặp họ trong ba năm ở Mallorca từ năm 1958 đến năm 
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1961. Họ rất sẵn sàng và thánh thiện. Các buổi Ultreyas mà tôi đã có thể tham dự thì rất nhiều 

và đầy dẫy sực sống của Màu sắc. Bài hát De Colores đã đưa họ vào và chia sẻ nó với những 

người khác trong các cuộc họp nhóm. Vị tu sĩ dòng Phanxicô của tôi là người điều hành những 

Khóa Cursillo đầu tiên giữa Cala Figuera và San Honorato năm 1949. Tôi tin rằng các Khóa 

Cursillos đã không cung cấp mọi thứ họ có thể trao cho Giáo Hội và thế giới. Có rất nhiều điều 

chúng ta làm cho các Khóa Cursillos của chúng ta hôm nay. Ultreya, chúng ta phải đi xa hơn 

nữa trong việc tìm kiếm Chúa Kitô. 

 

CAM KẾT CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI CÁC KHÓA CUSILLOS HÔM NAY 

  

1.-Một sự trở về với nguồn cội sáng lập của PT Cursillo Kitô giáo. 

  

2.-Chú tâm đến sự Chính Thống của Cursillos Công Giáo. 

  

3. Hãy suy nghĩ và cầu nguyện như vị sáng lập của chúng ta. Chúng ta rất dễ bị kích động, chúng 

ta hãy quên đi những suy nghĩ sáng tạo hơn trong lời nói cũng như trong hành động. 

  

4.- Các Khóa Cursillo Công giáo là một phương tiện xuất sắc trong Giáo Hội trong việc Tân 

Phúc Âm hóa mà chúng ta được yêu cầu. Mới trong sự nhiệt tình của nó, trong phương pháp 

luận và trong cách diễn đạt. 

  

 


