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CURSILLO – QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI 
Nguồn: Trình bày bởi anh Giuse Trần Thái Hoàng trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần thứ 27 tổ chức 

tại Đại Học Trinity Tổng Giáo Phận San Antonio - ngày 28 tháng 7 năm 2017. 

 

 

De Colores! 

 

Thật là một niềm vui lớn lao khi nghe chứng từ của những người bạn ‘tiền bối’ của chúng ta đã 

sống khóa Cursillo đầu tiên ở Hoa Kỳ cách đây 60 năm! Sự hiện diện của các vị khách quý này 

thực sự là một ‘De Colores!’ cho tất cả chúng ta ở đây! 

 

Em sống khóa Cursillo chỉ một ít lâu sau  Lm. Jasso, anh Louis,  anh Gregorio, anh Lorenzo… 

cách nhau có 50 năm thôi   tại giáo phận San Jose, CA vào tháng 8 năm 2007. Vì vậy, em sắp 

sửa kỷ niệm 10 năm Cursillo vào tháng tới và em vẫn coi mình là một Cursillista tập sự    

 

Em không có cơ hội gặp vị sáng lập 

Eduardo Bonnín và cảm thấy hơi ghen 

tị khi thấy rất nhiều bạn bè của em đính 

thân gặp ông Eduardo suốt 1 tuần, 2 

tuần, 1 tháng, 2 tháng... cho đến một 

ngày kia em có cơ hội viếng mộ ông 

Eduardo trong khi dự khoá CDC ở 

Mallorca vào năm 2015. Em chia sẻ với 

ông niềm vui của em sau một chuyến 

hành trình dài từ Mỹ đến Mallorca để 

thăm ông  lần đầu tiên trong đời em. 

Nhưng em lại nghe ông nói là đã đến 

thăm em trước đó 2 năm rồi!  Em lấy 

làm lạ và suy nghĩ về điều đó mãi trong 

Thánh Lễ ngay sau đó tại nhà thờ 

Capuchin và tự hỏi "Làm sao được?" Rồi em chợt nhớ ra vào năm 2013, khi chị Josephine Oates, 

một tình nguyện viên của Trung Tâm Cursillo Quốc Gia, biến gian phòng chứa đồ thành phòng 

làm việc của em tại Trung tâm Cursillo Quốc Gia ở  Jarrell, TX, và chị đã treo bức hình của ông 

Eduardo Bonnín bên trái và bức tranh của Chúa Giêsu ở bên phải bàn làm việc của em. Rồi lúc đó 

em hiểu ý  ông muốn nói gì. Ông đã ở cạnh em suốt 2 năm trời mà em không để ý. Thật thú vị khi 

thấy cùng một bức tranh của Chúa Giêsu được treo trong phòng làm việc của ông Eduardo! Đó là 

khoảnh khắc gần gũi với ông Eduardo và chúng em đã kết giao! Em gọi ông là bác Bonnín kể từ 

đó! Nếu đếm ngược thời gian lại đến năm 2013, em đã làm việc cạnh bác Bonnín trong hơn 4 năm 

qua! Em hy vọng không làm cho quý anh chị cảm thấy ghen tị  Giờ đây em có thể nhìn thấy 

bằng cặp mắt tâm linh của em những gì em đã không thấy trước đó: tình bạn Cursillo thật vô biên 

giới! Bây giờ em có thể kết bạn với rất nhiều Cursillistas ở ngày thứ 5! Bây giờ ông Eduardo 
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Bonnín có thể gặp các anh chị bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Hãy mời ông Eduardo và Chúa 

Giêsu đến họp nhóm của các anh chị. Tất nhiên Chúa Giêsu và ông Eduardo đang có mặt ngay tại 

Đại Hội này, quý anh chị có nghĩ như thế không? 

 

Em thật hãnh diện khi nhìn lại lịch sử 60 năm của PT Cursillo Hoa Kỳ. Quả là một ân sủng và 

thành tựu to lớn! Cách đây 60 năm, PT Cursillo đã bắt đầu chỉ vỏn vẹn với 16 Cursillistas và bây 

giờ con số đã tăng lên hơn một triệu! Chúng ta hãy quay lại đoạn phim lịch sử Cursillo để cùng 

thưởng thức vị ngọt ngào của hoa trái Cursillo tại Hoa Kỳ: 

 

Thành quả Cursillo 

 

1957 - Khóa Cursillo đầu tiên tổ chức tại Waco, TX vào tháng Năm. 

 

1961 - Khóa Cursillo tiếng Anh đầu tiên tổ chức tại San Angelo, TX. 

 

1961 – Các Khóa Cursillo  đầu tiên tổ chức tại San Francisco, Gary, Lansing, và Gallup. 

 

1962 - Các Khóa Cursillo tổ chức tại Brooklyn, Saginaw, Cincinnati, Miami, Chicago, Detroit, 

Newark, Baltimore, Grand Rapids, Kansas City, Los Angleles và Boston. 

 

1963 - Khóa Cursillo đầu tiên tiếng Anh tổ chức tại Los Angeles, CA. 

 

1965 - Phong trào Quốc gia được thành lập tại thành phố Kansas với sự hình thành của một Văn 

Phòng Điều Hành. 

 

1966 - Văn phòng quốc gia được thành lập tại Lansing, MI. 

 

1969 - Văn phòng Quốc gia chuyển đến Reno, NV. 

 

1971 - Đại Hội Cursillo Toàn Quốc đầu tiên tổ chức tại Notre Dame. 

 

1971 - Khóa Cursillo Phi Luật Tân Lần Đầu tổ chức tại San Francisco, CA. 

 

1972 - Văn phòng và Trung tâm Quốc gia được thành lập tại Dallas, TX. 

 

1973 - Trên 130 giáo phận có PT Cursillo. 

 

1980 - Thành lập Phong trào Cursillo Quốc tế (OMCC). 

 

1980 - Khóa Cursillo Hàn Quốc đầu tiên tổ chức tại Chicago. 

 

1980 -  Khóa CDC tiếng TBN đầu tiên ở Los Angeles, CA. 

 

1981 - Khóa Cursillo Việt Nam đầu tiên tổ chức tại La Fayette, Louisiana và sau đó lan sang 

Orange, CA. 
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1982 - Kỷ niệm 25 năm Phong trào Cursillo Hoa Kỳ. Khoảng 600.000 người đã sống khoá 

Cursillo. 

 

1986 - Khóa Cursillo Người Da Đỏ bản xứ đầu tiên tổ chức tại Colvine Reservation, Spokane. 

 

  1990 - Khóa Cursillo Trung Hoa đầu tiên tổ chức tại Los Angeles, CA. 

 

1993 - Văn Phòng Điều Hành Quốc gia tăng từ 12 lên 25 thành viên đại diện cho các nhóm ngôn 

ngữ trong 12 Miền của PT Cursillo  Quốc Gia. 

 

2002 - Cuộc đi bộ Truyền giáo Quốc gia hàng năm lần thứ nhất. 

 

2003 - Văn Phòng Điều Hành Quốc gia đồng tâm quyết định đưa PT Cursillo Hoa Kỳ hướng tới 

Đặc Sủng Nền Tảng. Điều này xảy ra sau khi anh Tom Sarg, Giám đốc Điều Hành, và 3 Điều 

Hợp Viên Ngôn ngữ Quốc gia, Jorge Barcelo, Victor Lugo và Joachim Le, đến Mallorca để tham 

vấn ông Eduardo Bonnín. Anh Tom đã mạnh dạn và can đảm tuyên bố ông Eduardo là vị sáng 

lập Cursillo, và anh đã lèo lái phong trào của chúng ta đi đúng hướng đến Đặc Sủng Nguyên 

Thủy. Anh Tom dự định sẽ có mặt cùng với chúng ta trong đại hội này nhưng Chúa đã gọi anh 

về  vào tháng 5 năm 2017. Em tin rằng anh đang ở đây với chúng ta trong tinh thần. Chúng em 

có mời vợ anh là Vicky Sarg tham dự Đại Hội. Chúng ta hãy chào mừng chị Vicky! 

 

2006 - Cẩm Nang Lãnh Đạo mới và Cẩm nang Khóa Cursillo được xuất bản, theo sát  với Khóa 

Cursillo ở Mallorca. 

 

2007 - Kỷ niệm lần thứ 50 của Phong trào Cursillo Hoa Kỳ và Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần 

thứ 17. Khoảng một triệu người đã sống khóa Cursillo. 

 

2009 – Khóa CDC tiếng Anh đầu tiên được tổ chức ở Hoa Kỳ. 

 

2010 - Trung tâm Cursillo Quốc Gia chuyển từ Dallas đến Jarrell, TX. 

  

2012 - Trung tâm Học Liệu Cursillo  trên trang mạng được hình thành nhằm giúp cho tất cả 

Cursillistas muốn đọc các tài liệu liên quan đến Cursillo, nghe MP3 hoặc xem các video về các 

rollo được trình bày tại Đại Hội Toàn Quốc. 

 

2014 - Đài truyền hình EWTN phỏng vấn các anh em lãnh đạo phục vụ PT Cursillo về Đặc Sủng, 

Tâm Tưởng, Bản Chất, Mục Đích Và Phương Pháp của Phong Trào Cursillo. 

 

  2016 - Đại Hội Toàn quốc năm 2016 đã có 7 nhóm ngôn ngữ tham dự. 

 

  2016 - Tất cả các thành viên của VPĐH Quốc gia và các Nhóm Phục vụ Miền tham dự Khóa    

Cursillo de Cursillos ở Phoenix, AZ 

 

2016 - Cẩm Nang Linh Hướng được hiệu đính và xuất bản. 
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2017 - 16 đại biểu của PT Cursillo Quốc Gia tham dự Hội nghị các nhà Lãnh Đạo Công Giáo với 

khoảng 3.500 đại biểu bao gồm giáo dân và giáo sĩ. 

 

2017 - Kỷ niệm 60 năm thành lập Phong Trào Cursillo Hoa Kỳ và Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 

lần thứ 27 tại Tổng Giáo phận San Antonio, TX. 

 

2017 - Buổi Hội Thảo về Cẩm Nang Linh Hướng đầu tiên sẽ được tổ chức tại Fresno, CA vào 

tháng Chín, 2017. 

 

Chúng ta đã tổ chức hàng trăm khoá CDC và hội thảo bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng 

Việt. Hiện nay,  chúng ta có 239 PT Cursillo liên kết với Trung Ương, 12 Phong Trào Cursillo 

đang tái thiệp lập,  28 Điều Hợp Viên MIền với hơn 1.1 triệu Cursillistas và mỗi năm được  bổ 

sung thêm khoảng 10.000 tân Cursillistas! 

 

Chúng ta cũng có nhiều sách của FEBA trong danh mục với những ấn phẩm mới nhất như ‘Bản 

Tuyên Ngôn (Manifesto)’ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, bản tiếng Anh ‘Suy Niệm II 

(Reflections II)’,  Phiên bản tiếng Anh Hoa Kỳ của ‘Cuộc Hội Thoại Đầu Tiên từ Carla Figuera’. 

Anh Cef Aguillon đang hình thành cuốn sách điện tử (E-Book) tiếng Anh đầu tiên, thu thập các 

bài rollos của ông Eduardo Bonnín; anh Vincent Quỳnh Tín đang nỗ lực làm việc với Nhóm Dịch 

Thuật để xuất bản tài liệu FEBA bằng tiếng Việt... Chúng em có rất nhiều việc phải làm và chúng 

em đang cố gắng làm thật tốt! 

 

Bây giờ nhắm đến tương lai và bắt đầu một chương mới, chúng ta cần tập trung vào cái gì? Chúng 

ta nên thay đổi hay cải tiến điều chi? Một lần nữa em hỏi ông Eduardo và nhận được 2 từ "Đi 

Sâu!" Em đã suy nghĩ về 2 từ này và thấy nó rất chí lý! Chúng ta phải đi sâu vào Đặc Sủng của 

Phong Trào, hiểu lịch sử và tâm tưởng của vị sáng lập và quan trọng nhất là sống Đặc Sủng Cursillo 

với niềm xác tín 24/7. Đặc sủng của chúng ta thì sống động, đến từ Chúa Thánh Thần! Nếu chúng 

ta không sống và hít thở nó, chúng ta chỉ là những học giả Cursillo, và chúng ta không phải là 

Cursillistas! 

 

Khi chúng ta sống Đặc Sủng Cursillo đến mức tối đa, chúng ta trở nên truyền nhiễm theo một ý 

nghĩa tích cực! Trong một lần gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu trong giờ Chầu Thánh Thể  để cầu 

nguyện cho các nạn nhân của cơn dịch bệnh Ebola bùng phát ở Phi Châu vào năm 2014, Chúa 

Giêsu đã cho em thấy một hình ảnh thú vị: giả như chúng ta có thể hiệu quả như virus Ebola trong 

việc truyền bá "Tin mừng Thiên Chúa qua Đức  Kitô yêu thương chúng ta" cho tất cả mọi người 

chúng ta chạm vào trong ‘Mét Vuông Di Động’ của mình, chúng ta chắc chắn sẽ làm cho thế giới 

này bừng cháy! Và ai đang cố cách ly và cô lập chúng ta lại? Bầy quỷ dữ! 

 

Chúng ta cần phải đi sâu vào 3 cuộc gặp gỡ với Chúa  Kitô, với chính mình và với người khác. 

Mức độ thân mật của chúng ta với Thầy Chí Thánh sâu xa như thế nào? Chúng ta có thực sự yêu 

mến Chúa Giêsu như Ngài mong muốn? đến nhức nhối con tim? Chúng ta có thực tâm đi sâu vào 

tâm hồn của chúng ta để tìm ra con rắn độc là ‘cái tôi’ và đạp nát đầu nó? Liệu chúng ta có thực 

sự đi sâu đủ để nhìn thấy hạt giống tình yêu mà Thiên Chúa đã vun trồng trong một người bạn mà 

ta không ưa nổi? Chúng ta có đi sâu vào tình bạn siêu nhiên và tha thứ cho một người bạn làm tổn 

thương chúng ta không? Có phải chúng ta đã đóng khung người bạn đó hay dán nhãn "hết thuốc 

chữa" và từ chối hoà giải hoặc từ chối nhấn nút ‘reset’ để bắt đầu tình bạn lại từ đầu như các trẻ 
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nhỏ thường làm? Em đang nghiên cứu "môi trường" của trẻ 3-5 tuổi và em rất kinh ngạc về việc 

chúng nhanh chóng chơi lại với nhau sau khi choảng nhau! Trái tim đơn giản và thanh khiết của 

chúng không có chỗ cho hận thù, tức giận hoặc hờn dỗi. Chúng xin lỗi nhau thật dễ dàng hoặc 

thậm chí khi chúng chưa kịp xin lỗi thì đã được bạn mình tha thứ rồi và chúng bắt đầu chơi lại với 

nhau ngay. Thật tuyệt vời phải không ạ? Bây giờ em hiểu tại sao Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta 

phải trở nên như  trẻ nhỏ như một điều kiện để được vào Vương Quốc của Ngài. 

 

Em hỏi Chúa Giêsu Ngài muốn em nói gì đây cho một chương mới của PT Cursillo ở Hoa Kỳ? 

Rồi em được thấy một điện tâm đồ. 

 

 Đây chỉ là một điện tâm đồ bình thường nhưng 

Chúa Giêsu muốn em đi sâu vào Thánh Tâm và 

ghi nhận điện tâm đồ của Người. Những gì em 

thấy làm em bật khóc! Chúng ta là Nhiệm Thể 

của Người, phải không ạ? Em nhận ra rằng bất 

cứ điều gì không phải từ TÌNH YÊU (kiêu căng, 

hận thù, tức giận, chia rẽ, v.v) sẽ tạo ra thêm một 

xung (pulse) lạc điệu và nó chính là  cái gai đâm 

thâu Thánh Tâm Chúa! Em đã nhìn thấy bao 

nhiêu gai nhọn? Rất nhiều! Trước đây, em nghĩ 

những gì em đã làm hoặc những gì em không làm chỉ ảnh hưởng đến một số người nào đó, nhưng 

trên thực tế nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, toàn Thân Chúa Kitô! 

Em hỏi Ngài, “Tại sao, Thầy ơi? Tại sao Thầy lại chịu nguy hiểm như vậy khi cho phép những 

người tội lỗi như chúng con trở thành những bộ phận trong Thân Thể Thầy, đâm thâu Trái Tim 

Thầy với bao gai nhọn tội lỗi của chúng con?” Em đã nhận được một Từ của Ngài: ‘YÊU!’. Chúa 

Giêsu muốn sự hòa hợp và sự hiệp nhất để mọi bộ phận trong Thân Thể Ngài nhận được cùng một 

xung nhịp, một xung nhịp Tình Yêu đồng bộ hóa mọi hoạt động của đời sống chúng ta. 

 

Quý anh chị thân mến, em là một trong 16 đại biểu của Phong trào Cursillo Quốc Gia tham dự Hội 

nghị các Nhà lãnh đạo Công giáo ở Orlando từ ngày 1-4 tháng 7 và em cảm thấy được chúc lành 

khi ở trong tập thể này và lòng em tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy một "điện tâm đồ mạnh 

khỏe"của Chúa Giêsu trong suốt 3 ngày đó. Mọi người đều được đồng bộ hóa với nhịp tim của 

Thầy Giêsu - nhịp điệu của Tình Yêu! Niềm vui của Hội Nghị rất giống với niềm vui trải qua tại 

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc! Em cảm thấy thú vị và mừng thầm trong lòng  khi thấy PT Cursillo 

được các nhà lãnh đạo, giáo sĩ cũng như giáo dân biết đến rộng rãi. Chúng ta đang đi đúng hướng! 

 

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 của Tin Mừng và cần 

Chúa Giêsu Kitô, lòng thương xót và Ân sủng của Người qua Giáo Hội, Nhiệm Thể Ngài. 

 

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

 

Em muốn chia sẻ với quý anh chị một đoạn video về suy niệm của Đức Hồng y Tobin ở ngày thứ 

ba của Hội Nghị. Nó sâu sắc và đầy thách đố nhưng đó thực sự là điều chúng ta cần phải đạt tới 

như những môn đệ truyền giáo: 

Https://www.youtube.com/watch?list=PLpTzvCOJa7DCMn8i1azajJtVO3JQeV1Ku&v=7xlAPIx

LHm0 

 

Lời của Đức Hồng Y Tobin: 

Không bao lâu sau khi được bầu làm Giáo Hoàng,  Đức Thánh Cha gọi phone cho Hồng Y Quốc 

Vụ Khanh Toà Thánh với một yêu cầu đơn giản là ngài muốn đến thăm Lampedusa. Giờ đây tôi 

chắc một số bạn đã nghe nói về Lampedusa. Đó là một hòn đảo ở Địa Trung Hải,  thuộc lãnh thổ 

của Ý nhưng thực ra gần với Bắc Phi hơn. Ở đấy đã xảy ra thảm kịch lớn; Lampedusa  là nơi nhập 

cư cho hàng ngàn di dân và người tị nạn. Vùng biển quanh Lampedusa là mồ chôn của bao ngàn 

người. Vào năm 2015 tôi nghĩ rằng nó đã trở thành tuyến đường di cư chết chóc nhất trên thế giới. 

Lúc bấy giờ Đức Hồng Y đã hơi bị sốc khi nghe yêu cầu này và tôi nghĩ rằng ngài đã cố gắng để 

khuyên Đức Thánh Cha từ bỏ ý định đó đi. Đức Hồng Y nói, “Xem nào, huynh mới vừa được bầu, 

đệ không chắc huynh muốn rời Rome sớm quá như vậy và đây là chuyến đi đầu tiên của huynh và 

huynh sẽ gửi ra một thông điệp. Đây có phải là thông điệp huynh muốn gửi ra? Huynh nên xem 

xét lại.” Và Đức Thánh Cha đồng ý suy nghĩ lại. Vài ngày sau, ngài  gọi lại Đức Hồng Y và nói 

rằng ngài muốn đến Lampedusa và Đức Hồng Y có thể thấy Đức Thánh Cha đã quyết tâm đi nên 

ngài nói rằng, “Thôi được, không sao. Chúng ta sẽ đến Lampedusa nhưng huynh biết đấy, những 

chuyến đi như thế này không thể sắp xếp nội trong vài ngày. Còn phải có truyền thông,  an ninh, 

tất cả các loại hậu cần, có thể sáu tháng nữa… tốt hơn là một năm thì chúng ta sẽ sẵn sàng.” Tuần 

sau đó, Đức Hồng Y nhận được một cú điện thoại, nhưng lần này là từ phó giám đốc của hãng 

hàng không quốc gia Alitalia và ông ta nói với vẻ ngần ngại: “Con nghĩ ĐHY có thể muốn biết tin 

này là có một hành khách tên là Jorge Bergoglio đã đặt một chỗ trên chuyến bay từ Roma qua 

Lampedusa”. Thế là Toà Thánh phải bắt tay vào việc ngay!  

 

Vì thế, vào tháng 7 năm 2013, ba tháng rưỡi sau cuộc bầu cử, bốn tháng rưỡi trước khi Đức Thánh 

Cha xuất bản cuốn Niềm Vui của Phúc Âm (the Joy of the Gospel), hành khách Jorge Bergoglio 

hay còn được biết đến như Đức Phanxicô Giám Mục Roma đã đến Lampedusa. Ở đó ngài cảm ơn 

những thổ dân đã chào đón những người xa lạ mặc dù nguồn lực của họ ít ỏi. Ngài cử hành Bí Tích 

Thánh Thể mà qua đó lên án những kẻ buôn người và cầu nguyện cho những ai bị tử vong. Ngài 

đã nói gì? Ngài lặp lại hai câu hỏi đầu tiên mà Thiên Chúa hỏi nhân loại sau khi bị sa ngã. Ngài 

hỏi Ađam 'Con đang ở đâu?' và với con trai của Ađam, Cain, Ngài hỏi 'em trai của con ở đâu?'.  

'Con đang ở đâu?'… 'Em trai của con ở đâu?'… Câu trả lời không phải dễ dàng vì họ đã vướng vào 

tội lỗi. Chúng ta có thể đặt một câu hỏi với ĐTC Phanxicô  tại sao ngài lại muốn đến Lampedusa? 

Ngài mới vừa được bầu và đây là chuyến đi đầu tiên của ngài.  Tại sao lại chọn nơi đó? Nếu đọc 

kỹ Niềm Vui của Phúc Âm chúng ta có thể tìm thấy ba lý do mà ĐTC Phanxicô sẽ đưa ra. Thứ 

nhất, việc được chọn làm Giáo Hoàng đã mở rộng tầm nhìn ngoại vi của ngài; ngài đã nhìn thấy 

những điều mà trước đây ngài không thấy. Tôi thiết tưởng với vai trò của Tổng giám mục Buenos 

https://www.youtube.com/watch?list=PLpTzvCOJa7DCMn8i1azajJtVO3JQeV1Ku&v=7xlAPIxLHm0
https://www.youtube.com/watch?list=PLpTzvCOJa7DCMn8i1azajJtVO3JQeV1Ku&v=7xlAPIxLHm0
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Aires ở La Cantina, ngài không có nhiều dịp tiếp xúc với người tị nạn hay di dân. Giờ đây, với tư 

cách là Giáo Hoàng,ngài sẽ nhìn bao quát và nhìn thấy những người bị người khác bỏ rơi; nhìn 

thấy một thực tại dễ dàng bị phủi tay; nhìn thấy hậu quả của một sự thờ ơ toàn cầu hoá  và những 

gì ngài trông thấy đã đâm thâu trái tim ngài! Ngài phát biểu vào ngày 8 tháng 7 năm 2013, “nhìn 

vào những thuyền nhân qua bàn thờ được làm bằng những mảnh vỡ của những thuyền bè bị đắm, 

khi tôi  lần đầu tiên nghe thấy thảm kịch mới xảy ra cách đây vài tuần và nó lại xảy ra rất thường 

xuyên và điều này đã liên tục quay lại với tôi như một cái gai làm tim tôi nhức nhối!” Và với tư 

cách là các môn đệ truyền giáo, chúng ta có thể tự hỏi chúng ta đã thấy những gì khi chúng ta nhìn 

chung quanh? Tầm nhìn ngoại vi của chúng ta tốt như thế nào khi Thiên Chúa  mở một cánh cửa 

và mời chúng ta vào? Cái gì xuyên thấu trái tim chúng ta và làm chúng ta khóc? Lý do thứ hai mà 

Đức Thánh Cha chọn Lampedusa vào lúc bắt đầu triều đại của ngài là ngài phải thực hành những 

gì ngài rao giảng trong Niềm Vui của Phúc Âm. ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng sự hoán cải cơ bản 

cần thiết hôm nay là một sự hoán cải truyền giáo. Đó là việc đánh giá lại mọi thứ về Giáo Hội và 

mọi thứ về chúng ta; các cấu trúc, các hoạt động để cho việc truyền giáo và tiếp cận với mọi người 

trong tình yêu của Chúa Giêsu rõ ràng phải là ưu tiên hàng đầu… ưu tiên hàng đầu không chỉ nằm 

trên giấy tờ mà còn nằm trong ngân sách của chúng ta vì ngân sách cuối cùng là một bản tuyên 

cáo thần học. 

  

Đôi khi Đức Thánh Cha gọi đó là sự hoán cải mục vụ nhưng luôn luôn nhắm vào việc truyền giáo, 

đi ra xa và ngài đã nói trong Niềm Vui của Phúc Âm, "Vì tôi được kêu gọi để thực hành những gì 

tôi yêu cầu người khác làm, tôi cũng phải nghĩ đến một hoán cải cho triều đại giáo hoàng. Nhiệm 

vụ của tôi là Giám mục Roma là phải sẵn lòng đón nhận những góp ý giúp cho việc thực hiện mục 

vụ của tôi trung thành và gắn bó hơn với ý nghĩa mà Chúa Giêsu Kitô mong muốn trao ban và với 

những nhu cầu trước mắt của việc đánh giá công tác phúc âm hóa. Giống như  mọi thành viên 

trong Giáo Hội, Giáo Hoàng không thể bị hạn chế bởi những xiềng xích của lề thói hay tính giáo 

điều rỗng tuếch. Thứ ba, ĐTC Phanxicô đến Lampedusa để tìm khuôn mặt đau khổ của Chúa Kitô; 

Ngài nhắc nhở rằng tất cả chúng ta được kêu gọi để cung cấp cho người khác một chứng tá rõ ràng 

về tình yêu cứu độ của một Thiên Chúa  bất chấp những thiếu sót của chúng ta mà vẫn ban cho 

chúng ta sự thân mật của Ngài, Lời Ngài và sức mạnh của Ngài mà qua đó đem lại ý nghĩa cho 

cuộc sống của chúng ta. Phúc Âm cho chúng ta biết thường xuyên phải trực diện với những người 

đang chịu đau khổ và nhờ cách tương tác gần gũi và  liên tục của chúng ta, họ hài lòng với những 

niềm vui lây lan qua chúng ta.  Đức tin đích thực nơi Con Thiên Chúa không thể tách rời khỏi sự 

tự hiến từ thành viên trong cộng đồng, từ phục vụ, từ sự hòa giải với người khác. Con Thiên Chúa 

trở nên xác phàm đã mời chúng ta tiến đến cuộc cách mạng của sự dịu dàng. Niềm vui của Phúc 

Âm nhấn mạnh rằng sự đáp trả của chúng ta đối với tình yêu Chúa Giêsu dành cho chúng ta và sự 

sẵn lòng chia sẻ tình yêu đó với người khác là thực tế quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng 

ta và không chỉ khi chúng ta đang làm một việc gì đó mang tính ‘tôn giáo’.Có những điều xảy ra 

trong cuộc sống của bạn và của tôi: lo lắng, áp lực, hoang mang, lề thói, những nỗi sợ hãi đã làm 

mờ nhạt nhận thức về sự sống của chúng ta trong Chúa Kitô hầu như mọi lúc?  Chúng ta có phải 

thực sự là những người không cần biết, chỉ cầu nguyện vào buổi sáng và rồi làm chủ phần còn lại 

trong ngày? Chúng ta có ra mù loà không thấy được khuôn mặt thống khổ của Chúa Kitô xung 

quanh ta? Một lần nữa ĐTC Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng niềm tin đích thực vào Con Thiên 

Chúa không thể tách rời khỏi việc tự hiến,  từ thành viên trong cộng đồng, từ phục vụ và từ sự hòa 

giải của chúng ta với người khác.  
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Nếu cộng đồng như vậy là thiết yếu cho một đời sống Kitô hữu trọn vẹn thì làm thế nào chúng ta 

có thể giúp nó xảy ra? Bạn có thể nêu lên một số cách mà giáo xứ của bạn có thể cung cấp một 

cộng đồng thực sự cho mọi người không? Nếu bạn đã ở trong một cộng đồng nhỏ, xin Chúa chúc 

lành cho bạn! Và tôi biết điều đó rất quan trọng đối với bạn;  có lẽ đó là gia đình bạn hoặc một 

nhóm bạn đặc biệt hoặc nhóm thợ làm vườn nho. Nó vẫn còn bao hàm và mở rộng cho những 

người khác?  Và cuối cùng, là những môn đệ truyền giáo đang đứng bên Thánh Giá Chúa Kitô 

trong rất nhiều tình huống xảy ra ngày nay, chúng ta có  bị ám ảnh bởi những kết quả tức thì làm 

cho chúng ta khó chấp nhận bất cứ điều gì có thể gây ra bất đồng mâu thuẫn, thất bại, chỉ trích hay 

thập giá? Và ĐTC Phanxicô nói mối đe dọa lớn nhất đã hình thành. Chính chủ nghĩa thực dụng 

màu xám trong cuộc sống hàng ngày của Giáo Hội mà  tất cả dường như tiến hành bình thường 

nhưng thực tế đức tin đang kiệt quệ, thoái hoá thành tính hẹp hòi nhỏ mọn. Đức Phanxicô kêu gọi 

chúng ta phải có tầm nhìn ngoại vi tốt để đi đến những người bị lãng quên, những người chưa được 

tìm thấy, mang theo chúng ta tình bạn của chúng ta với Chúa Giêsu, chia sẻ với họ nỗi thống khổ, 

nỗi đau và nỗi sợ hãi của họ. Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta ra đi với chén của Ngài. Cha Dan Groody 

của trường đại học Notre Dame cho tôi mượn dùng chén này: một cái chén được dùng trên bàn 

thánh, nhưng chén này tượng trưng cho chén khổ nạn!  Phần gỗ và viền kim loại màu này được 

lấy  từ những chiếc thuyền của Lampedusa; Đây là chén đau khổ mà Chúa Giêsu không muốn 

uống và cầu xin Cha của Ngài cất đi nếu có thể. Nhưng đây cũng là cái chén mà trong đó nỗi thống 

khổ và đau thương của thế giới này được biến đổi bởi tình yêu trung tín của Chúa Cha; Đây là 

chén mà chúng ta chia sẻ; đây là chén làm cho chúng ta thành Giáo Hội; đây là cảnh quan đâm 

thâu trái tim. Phản ứng nhanh về những quyết định dũng cảm làm cho chúng ta trở thành những 

môn đệ truyền giáo. Và chúng ta xin Mẹ Maria là môn đệ đầu tiên của con trai mình và là một nhà 

truyền giáo nhìn thấy những điều người khác không thấy, trân quý  mọi sự trong trái tim của mình 

và đứng bên cạnh thập giá để giúp chúng ta uống nỗi đau khổ mà việc rao giảng Tin Mừng nhất 

thiết đòi hỏi với sự tự tin rằng nó sẽ được biến đổi bởi tình yêu của Thiên Chúa thành một chén 

hồng ân mà chúng ta nâng cao để tạ ơn Đấng đã cho chúng ta tình yêu, Đấng làm cho chúng ta là 

Hội Thánh, Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi bóng tối để bước vào ánh sáng tuyệt vời của Người, Đấng 

đã rời bỏ vinh quang để Người trở thành một trong chúng ta để chúng ta có thể nên một với Thiên 

Chúa. Vinh quang dành cho Người bây giờ và mãi mãi trong Giáo Hội. Amen. 

 

Vâng, chúng ta cần phải có tâm tưởng đó của Đức Thánh Cha: bước ra khỏi vùng an toàn của 

chúng ta, dấn thân trong ý thức khẩn cấp, bỏ qua những khác biệt và trở nên MỘT trong Nhiệm 

Thể của Chúa Kitô. Em vui mừng thông báo rằng VPĐH Quốc gia và Nhóm ĐHV Quốc gia đang 

viết lại Bản Điều Lệ bằng ngôn ngữ của Tình Yêu! 

 

Dưới đây là số quyết tâm của chúng ta nhắm tới việc sống Đặc Sủng Nền Tảng Cursillo: 

 

 Khuyến khích tất cả các VPĐH, Giáo phận, Miền và Quốc gia, thúc đẩy, sống và chia sẻ 

nét đẹp của tình bằng hữu. 

 

 Khuyến khích tất cả các giáo phận tổ chức các Khoá Cursillo de Cursillos cho cộng đồng 

của mình. 

 

 Khuyến khích tất cả các VPĐH, Giáo phận, Miền và Quốc gia, tiếp tục nhận biết và đạt tới 

Đặc Sủng đích thực của PT Cursillo  trong bầu khí của Tình bạn. Nhờ vậy,  Cursillistas 
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cuối cùng sẽ hiểu được tính đơn giản của Đặc Sủng Nền Tảng và bắt đầu chiếu toả nó qua 

từng Mét Vuông Di Động trong cuộc sống đời thường của mình. 

 

 Khuyến khích tất cả các VPĐH, Giáo phận, Miền và Quốc gia xa rời các luật lệ, áp đặt, 

kiểm soát…  làm cản trở Đặc Sủng Cursillo đạt đến một chuẩn mực tôn trọng sự tự do của 

mỗi cá nhân. 

 

 Khuyến khích tất cả các VPĐH, Giáo phận, Miền và Quốc gia  có một "kế hoạch chuyển 

giao" để nhận định những nhà lãnh đạo sẽ thay thế chúng ta trong tương lai. 

 

 Khuyến khích tất cả các VPĐH, Giáo phận, Miền và Quốc gia cố gắng để trở thành "những 

người quản lý trung thành và đáng tin cậy" của món quà đặc sủng. 

 

ĐGM Eusebio Elizondo đã nói trong bài giảng của ngài tại Đại Hội năm nay: “Đặc Sủng Cursillo 

phải là một sự lôi cuốn, không phải một sự đòi hỏi hay áp đặt. Chúng ta chỉ là dụng cụ của Đặc 

Sủng và Đặc Sủng này là của Thiên Chúa”. 

 

Trong Lễ kính Thánh Maria Magdalene vào ngày 22 tháng 7, em đã được đánh động với 2 câu sau 

đây: 

- Tôi đã thấy Chúa. (Ga 20:18) 

 

- Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay 

cho mọi người, thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai 

đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì 

mình (2 Cr 5:14,15) 

 

Cảm ơn tất cả vì tình yêu, niềm xác tín và  bao chứng từ sống động của quý anh chị dành cho vẻ 

đẹp của Đặc Sủng Cursillo. Chúng ta hãy tuyên xưng với niềm xác tín: “Tôi đã thấy Chúa! Tôi đã 

nếm được vị ngọt ngào của Thiên Chúa và sự dịu dàng của Thiên Chúa!” 

 

De Colores! 

 

Đức Mến không bao giờ mất được (1 Cr 13:8) 

 


