National Cursillo Movement
®

®

National Cursillo Center  P.O. Box 799  Jarrell, TX 76537  512-746-2020  Fax 512-746-2030  www.natl-cursillo.org
®

Giáo Hoàng, Cursillo và Đặc Sủng
Nguồn: Trình bày bởi chị Gail Terrana tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần 27 tại Đại Học Trinity, TGP
San Antonio, ngày 29 tháng 7, 2017.

Xin cầu nguyện với tôi.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn đầy tâm hồn người tín hữu Chúa và nhóm lửa tình yêu trong
lòng chúng con. Xin sai Thánh Thần Chúa xuống, để Ngài tác tạo tâm hồn chúng con và Chúa sẽ
canh tân mặt đất. Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh sáng Thánh Thần Chúa,
để giáo huấn lòng người tín hữu. Xin cũng nhờ chính Thánh Thần Chúa, cho chúng con nên khôn
ngoan thật sự, và hằng được vui hưởng sự an ủi của Người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen
Chủ đề bài nói của tôi hôm nay là, “Giáo Hoàng, Cursillo và Đặc sủng”. Các vị Giáo Hoàng đã
nói gì về Cursillo (cũng như các Phong trào nói chung), và Đặc sủng? Rất nhiều! Đức Thánh Cha
Gioan Phao-lô II đã giải thích về hiện tượng các Phong trào trong Giáo Hội; người nói rằng Giáo
Hội đã lãng quên chiều kích Đặc Sủng của mình! Giáo Hội gồm có cả cấu trúc và Đặc Sủng, và
trong nhiều năm, hàng trăm năm, Giáo Hội đã mất cái nhìn của mình về chiều kích Đặc
Sủng…Nhưng với Chúa Thánh Linh, tất cả đã đến lúc thay đổi!
Tôi yêu chủ đề này và cảm thấy phấn khởi để chia sẻ về hành trình khám phá những dữ liệu liên
quan đến Giáo Hoàng, Cursillo và Đặc sủng của tôi. Tôi đã phục vụ Cursillo ở nhiều cấp – cấp
Giáo phận, Miền, Quốc gia, Nhóm Quốc tế và Thế giới. Trong nhiều năm tôi tự hỏi Cursillo đã
phục vụ Giáo Hội như thế nào. Đây là một lời nguyện, một nỗi ao ước và thổn thức trong tiâm hồn
tôi. Tôi tìm kiếm thêm, và tự trong thâm tâm tôi biết sẽ còn rất nhiều điều về Cursillo. Qua hội
nhóm, qua học hỏi, tình bạn và chứng từ của người khác, tôi đã trên bước đường khám phá ra món
quà Đặc Sủng của Cursillo.
Lần đầu tiên tôi được mời tham dự Đại Hội Quốc Gia tại Denver năm 1995, và cũng ở đó, tôi đã
được gặp ông Eduardo Bonnin lần đầu tiên. Tôi được nghe bài chia sẻ của ông với chủ đề, “Hãy
Giữ Cho Cursillo Đơn Giản” và tôi thật ngạc nhiên về những gì ông đề cập đến! Từ đó tôi gắn bó
với việc tham dự Đại hội hằng năm và tôi cảm nghiệm được tình bạn, những chia sẻ và sự nhiệt
tình của những người tham dự.
Tôi cũng đã tham dự Đại Hội Thế Giới tại Roma năm 2000 ở đó tôi được gặp lại ông Bonnin. Tôi
cũng thắt chặt tình bằng hữu với anh Tom Sarg là Giám Đốc Điều Hành Quốc Gia lúc ấy, tôi đã
cùng phục vụ với anh trong vòng 3 năm và trở thành Phụ Tá Hành Chánh của anh.
Vào năm 2003, Nhóm Điều Hợp Quốc Gia (gồm Tom Sarg, Jorge Barcelo, Joachim Le, Victor
Lugo) đến Marllorca, Tây Ban nha và dành một tuần lễ thăm ông Eduardo Bonnin. Các bạn này
gặp ông mỗi ngày để hỏi về Cursillo và Phong Trào đã được bắt đầu như thế nào. Một vài buổi
họp đã được thâu hình lưu trữ. Sự thánh thiện của Eduardo đã đánh động họ, và khi chia sẻ về
những cuộc gặp gỡ này với Văn Phòng Điều hành (VPĐH) Quốc gia thì VPĐH cũng chia sẻ sự
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hứng khởi và đã mạnh bước trên con đường khám phá Đặc Sủng Nền Tảng của chúng ta. Đặc sủng
đã được trao ban cho một người, là vị sáng lập, ông Eduardo Bonnin.
Cùng năm đó, Đại hội Quốc gia đã giới thiệu mười chủ đề từ Cuộc Hội Thoại lần thứ Nhất từ Cala
Figuera. Mười chủ đề này là những cốt lõi căn bản của phong trào. Con người, Tự do, Tiêu chuẩn,
Xác tín, Tình bạn, Thành tín, Tình yêu, Tính Chất Bình Thường, Cuộc sống và Niềm vui. Đó là
một Đại hội đầy hứng khởi và có nhiều người cảm thấy được thúc đẩy để tìm hiểu về Đặc Sủng
của chúng ta. Chúng ta có cái gì đó cộng hưởng trong tâm hồn vì chúng ta chú tâm tìm hiểu về con
người đã được trao ban Đặc sủng Nguyên thủy này. Tôi nghĩ chúng ta đều cố gắng tìm tòi để hiểu
và sống đặc sủng, nhưng chúng ta lại không biết đi đâu mà tìm. Giờ thì Chúng ta (Phong Trào
Quốc Gia) đã bắt đầu hành trình khám phá Đặc Sủng phong trào.
Có một cuốn sách nói về 10 chủ đề này tại Cuộc Hội Thoại lần thứ Nhất từ Cala Figuera – Cala
Figuera là tên một biệt thự ở Marlloca, là nơi Khóa Cursillo đầu tiên được tổ chức. Cuốn sách mới
vừa được cập nhật với bản dịch hoàn chỉnh hơn!!! Và đang bán tại phòng bán sách hôm nay.
Năm 2006 tôi được mời phục vụ Phong trào Cursillo Thế giới với vai trò Phó Chủ tịch Ủy Ban
Điều hành! Tôi còn nhớ mình đã tự hỏi, “Lạy Chúa, thật thế sao? Con không biết chút gì về công
việc của phong trào thế giới.” Tuy nhiên, tôi biết ngay sau khi cầu nguyện với Chúa về việc này –
đó là XIN VÂNG – Chúa đang mời gọi tôi.
Trong lần họp đầu tiên ở Los Angeles, tôi gặp hai Cursillistas: anh Juan Ruiz, lúc đó là Chủ tịch
mà nhiều anh chị cũng biết ông; và chị Maribel Gomez, là Thư ký. Lúc đó tôi chẳng hề biết chị ấy
sẽ trở thành người bạn chí cốt của tôi. Tại buổi họp, tôi sẵn sàng quyển sổ với cây bút để ghi chép.
Anh Juan bắt đầu:
“Việc đầu tiên chúng ta phải làm là trở thành bạn của nhau, vì nếu chúng ta trở thành bạn, chúng
ta có thể hoàn thành mọi việc.”
Tôi vừa nghe cái gì nhỉ? Trở thành bạn! Thật sảng khoái! Không kế hoạch 4 năm, không thời khóa
biểu, không lên lớp về Cursillo thế giới, chỉ thành bạn với nhau. Tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhàng,
và tôi biết tôi có thể làm được vì tôi biết tôi có thể là một người bạn.
Công tác đầu tiên chúng tôi được giao trong Phong trào Cursillo Thế Giới là lời mời tham dự Hội
Nghị thế giới lần thứ II của các Phong trào Tôn giáo tại Vatican vào tháng 6-2006. Nó được sắp
xếp trùng vào ngày lễ Ngũ Tuần và 123 Phong trào Thế giới đã cử người tham dự. Juan Ruiz,
Maribel Gomez, Cha Linh hướng David Smith và tôi đại diện cho Phong trào Cursillo Thế giới tại
Quảng trường Thánh Phê-rô, Rôma.
Đại hội trình bày những diễn từ chính của các vị Hồng Y, Tổng Giám mục, và có rất nhiều cuộc
hội thảo với những Phong trào khác. Hội Đồng Giáo Hoàng Về Giáo Dân đã phân phát những
quyển sách trong bộ sách “Giáo Dân Ngày Nay”. Những cuốn sách này là những văn kiện lưu trữ
về các Phong Trào Trong Giáo Hội.
Đến Vatican và tìm thấy những cuốn sách về Những Phong Trào Trong Giáo Hội là một món quà
cho tôi trong cuộc hành trình khám phá. Qua những trang sách này, tôi tìm biết được phong trào
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là gì, Đặc sủng là gì, và nó đã phục vụ Giáo Hội ra sao. Và quan trọng hơn, làm thế nào một đặc
sủng của phong trào đã được trao qua vị sáng lập của phong trào ấy.
Vậy Đặc Sủng là gì?
Đặc sủng là một món quà nhưng không của Chúa Thánh Thần ban cho một cá nhân và cho lợi
ích của toàn Giáo Hội.
Tại sao Đặc Sủng lại quan trọng như thế?
Đặc sủng nguyên thủy đem sự sống đến cho một phong trào.
Đặc sủng là nguồn sức mạnh và là đặc tính tâm linh của mọi phong trào.
Chúng ta đi đâu để tìm đặc sủng của chúng ta?
Để tìm ra đặc sủng của một phong trào, chúng ta phải tìm đến VỊ SÁNG LẬP.
Trong ngôn từ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II, “VỊ SÁNG LẬP là người cưu mang Đặc
Sủng nguyên thủy”. Ngài nói: Đặc Sủng sinh ra qua bản thân VỊ SÁNG LẬP. Chính qua VỊ
SÁNG LẬP đặc sủng sinh tồn.
Sau khi nghe Giáo hoàng và các Hồng y nói về đặc sủng của các Phong trào và các vị sáng lập,
chúng tôi rời Roma và bay thẳng đến Malloca, Tây Ban nha và chúng tôi ở một tuần với Eduardo
Bonnin, vị sáng lập của chúng ta.
Như Chúa biết tất cả những gì trong lòng chúng tôi ao ước, Người đã nhậm lời cầu xin của tôi cách
đặc biệt là đem tôi đến Vatican và cho tôi gặp vị sáng lập của chúng ta ở Mallorca.
Eduardo đến và khai triển đặc sủng của chúng ta như thế nào?
Sau đây là một chút lịch sử:
Tìm hiểu về cuộc đời Eduardo, chúng ta thấy ông được một sự giáo dục Công giáo vững chắc. Gia
đình ông đã cống hiến cho Giáo Hội Công giáo một người em là nữ tu và một người anh là linh
mục.
Thời gian Eduardo phục vụ trong quân ngũ đã ảnh hưởng rất mạnh với ông. Những người ở cùng
doanh trại đã sống rất khác biệt với ông. Eduardo đã nói về họ như sau, “…tôi thấy được là Chúa
yêu thương họ. Nên tôi đã chú tâm tìm cách để họ nhận ra thực tế này”.
Vào năm 1940 Eduardo nghe được những lời Đức Thánh Cha Piô XII kêu gọi hãy vươn đến với
các anh chị em vẫn sống trong vòng đai giáo xứ nhưng lại không có mặt trong nhà thờ. Điều này
đã đánh động tâm hồn Eduardo.
Tôi muốn nói lên một điều kỳ diệu là lời phát biểu của Đức Thánh Cha vào ngày 6 tháng 2-1940
cũng chính là ngày ông Eduardo qua đời – 6 tháng 2-2008. Chắc chắn đây không phải là sự “trùng
hợp” mà là dấu hiệu của sự quan phòng.
Eduardo đã cầu nguyện, học hỏi và tổng hợp ba kinh nghiệm này: cuộc sống của ông với những
người lính, thông điệp ông đã nghe từ Đức Thánh Cha và tình bạn của ông với người khác. Chúng
trở nên ba cột trụ trong quá trình nghiên cứu của ông. Ông Eduardo biết về tâm lý học, nghiên cứu
về con người, Con Người mong được yêu thương, và ông biết về thần học, nghiên cứu về Thiên
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Chúa, Thiên Chúa yêu thương con người. Ông tổng hợp hai điều này lại bằng một đường lối tâm
linh mạnh mẽ. Con người có thể tìm thấy hạnh phúc khi nhận thức là họ được Thiên Chúa yêu
thương.
Eduardo muốn tìm ra một phương cách đơn giản để người khác biết về tình yêu của Thiên Chúa.
Tổ chức của Giáo Hội đã không đến được với những “kẻ xa cách” này, một từ ngữ ông dùng để
nói về những người: không biết, biết sai lạc hoặc không được cho biết. Và vì thế, ông tạo ra một
phương pháp không phải để dạy dỗ, mà là sống và chia sẻ - qua chứng nhân sống và tình bạn chân
thật – Tình yêu Thiên Chúa có thể chạm đến trái tim của một người bình thường. Qua nghiên cứu
này ông đã viết bài rollo Nghiên cứu môi trường.
Bài “rollo” này đã trở nên đá tảng của Phong trào Cursillo. Vì từ bài “rollo” này mà tất cả những
bài khác được viết ra.
Tôi muốn chỉ ra một vài yếu tố căn bản trong rollo này:
Thứ nhất, đó không phải là những cấu trúc trong xã hội chúng ta nhắm đến, mà là sự giao tiếp giữa
những con người trong cuộc sống hằng ngày.
Thứ hai, nó liên quan đến ba (3) lãnh vực:
Thứ nhất bản thân – chúng ta suy nghĩ thế nào và chúng ta nói cái gì,
Kế đó, hoàn cảnh của người khác và mối tương quan của chúng ta với họ.
Cuối cùng, bối cảnh tương quan này xảy ra, rời rạc hay chỉ xảy ra một cách tập thể (với những
người chung quanh).
Nói cách đơn giản - chúng ta đem lại một sự tiếp cận nồng ấm bằng cách chú tâm đến cá nhân con
người. Tất cả là “người với người”. Qua tình bạn chúng ta biểu lộ tình yêu của Chúa Kitô và cống
hiến một cách để sống đời sống này, bằng cách chia sẻ và khích lệ lẫn nhau khi chúng ta tự nguyện
cùng đồng hành với họ. Các bạn có thể tìm thấy điều này trong tập sách “The Manifesto” (Bản
Tuyên Ngôn) trong tiệm sách Cursillo hôm nay!
Với tất cả những yếu tố như thế, Khóa Cursillo đầu tiên đã được tổ chức vào tháng 8-1944 tại
Mallorca.
Vào năm 1966, ngày 28 tháng năm, Ultreya Thế giới thứ nhất tổ chức tại Roma, và Eduardo đã
trình bày về Mục đích của Cursillo. Đức Thánh Cha Phaolô VI là vị Giáo Hoàng đầu tiên đã chúc
phúc cho Phong trào Cursillo. Đây là điều ngài nói:
“Cursillo Kitô giáo! Chúa Kitô, Giáo Hội, Giáo Hoàng đang trông mong ở các con!”
Giáo Hội đã cảm nhận được sự nở rộ của các Phong trào như là “đáp trả quan phòng” cho thời đại
của chúng ta. Trong khi Giáo Hội đang còn phải nắm bắt hiện tượng phong trào GIÁO DÂN, Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II thì cởi mở và sẵn lòng chấp nhận. Bởi chính ngài cũng đã tham gia
một phong trào GIÁO DÂN khi còn trẻ.
Và vì thế, chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã triệu tập Hội Nghị các Phong Trào Thế Giới
lần đầu tiên vào năm 1998; và ngài đã giúp chúng tôi hiểu về các phong trào – Ngài đã đưa ra định
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nghĩa, giải thích và đào sâu chi tiết. Một chú thích trong cuốn “Bản Thân của Vị Sáng Lập” có
viết:
“Khi vị sáng lập dần dần khám phá ra những chiều kích của đặc sủng, ông chỉ ra những đích
điểm cần đạt tới và vạch rõ những phương pháp và sắp xếp các cấu trúc tổ chức”. (Các Phong
Trào Tôn Giáo Trong Tương Quan Mục Vụ Của Các Giám Mục, Giáo Dân Ngày Nay, Tập 4, tr.
29)
Tôi muốn nhấn mạnh đến 3 khám phá sau đây của vị sáng lập: Mục đích, phương pháp, cấu trúc.
Ông Eduardo đã cầu nguyện, nghiên cứu, suy tư và khám phá ra những mục đích cần đạt tới và
phương pháp để hoàn thành. Mục đích là làm cho Kitô giáo sống động trong con người, giới thiệu
cơ hội để con người có thể cảm nghiệm cuộc sống trong Ân sủng tới mức cao nhất để con người
biết được Thiên Chúa yêu thương họ qua Đức Kitô. (Thế Nào Và Tại Sao, trang 26)
Phương pháp ông tìm ra cho Cursillo là một khí cụ về sự thật và sự sống của người Kitô hữu. Nơi
mà con người có thể gặp gỡ chính mình, với Chúa Kitô và với anh chị em, có một tương quan cảm
thông lẫn nhau bằng cách lắng nghe, tìm biết, cảm thông, tôn trọng giá trị của nhau và làm cho sự
gặp gỡ trở thành tình bạn qua phương pháp Hội nhóm và Ultreya. Họ khám phá ra cuộc sống
của họ có ý nghĩa, Chúa Kitô và Ân sủng của Người là điều duy nhất có thể cho họ cảm giác là
mình đang thực sự sống và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa. (Đặc sủng Nền Tảng trình bày tại Đại
hội thế giới lần thứ V tại Seoul, Korea, Tìm hiểu về Đặc sủng II: Các Nguồn Tài Liệu, tr. 144)
Cấu trúc ông Eduardo đã đưa ra cho chúng ta trong cuốn “Cấu Trúc Tư Tưởng” của ông.
Một chú thích khác trong tài liệu từ Vatican nói rằng:
“Từ vị thế đặc biệt của vị sáng lập khơi nguồn tình phụ tử tinh thần và thẩm quyền – duy nhất –
mà ông thực hiện trên các thành viên của phong trào.” (Các Phong Trào Tôn Giáo Trong Tương
Quan Mục Vụ Của Các Giám Mục, Giáo Dân ngày nay, Tập 4, tr.29)
Tôi thích cụm từ tình phụ tử tinh thần – Eduardo là người cha tinh thần của chúng ta! Vì ông chẳng
những trao ban đặc sủng mà ông đã sống đặc sủng này. Chúng ta thấy đặc sủng được sống thế nào
khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của ông. Và vì chúng ta sống phương pháp Cursillo, chúng ta có
thể nhìn vào cuộc sống của riêng mình để thấy chúng ta sống đặc sủng như thế nào, và làm sao
chúng ta có thể sống trọn vẹn hơn.
Đức Giáo hoàng nói với chúng ta rằng vị sáng lập có THẨM QUYỀN trên các thành viên của
phong trào. Và người xác định thẩm quyền này là “độc nhất”.
Chính vị sáng lập đề ra những chi tiết của cấu trúc, và nhờ vậy chúng ta là những thành viên có
được một bản đồ chỉ đường, một “phương kế” để khám phá ra đặc sủng của chúng ta.
Nói với tư cách một thành viên Phong trào Cursillo trong 30 năm, tôi có nỗi khao khát khôn cùng
về Đặc sủng nguyên thủy này. Thẩm quyền thì rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn biết rõ hơn về
phương pháp của chúng ta, về khóa cuối tuần, về các giai đoạn Tiền Cursillo, Hậu Cursillo, về Bản
chất và Tâm Tưởng của Phong trào và cả Mục Đích nữa… và nó giúp chúng ta biết tìm đến ai để
biết THÊM. Tất cả những học hỏi này sẽ giúp tôi LÀ người Kitô hữu hơn.
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Tôi đã khám phá từ các tài liệu Vatican là vị sáng lập có một vai trò không ai thay thế được trong
việc diễn giải về đặc sủng của một phong trào. Không ai có thể đảm nhận vai trò này ngoại trừ
người nhận được đặc sủng nguyên thủy.
Thánh Gioan Phaolô II giải thích:
“Đoạn đường từ đặc sủng nguyên thủy tới việc hình thành phong trào xảy ra qua sự lôi cuốn bí
nhiệm mà vị sáng lập gìn giữ cho những ai có liên hệ đến cảm nghiệm tâm linh của mình”.
(Gioan Phaolô II, “Phát biểu trong cuộc gặp với Các Phong Trào Tôn Giáo Và Các Cộng Đồng
Mới”, Giáo Dân Ngày Nay, Tập 2; tr.222)
Eduardo muốn tất cả chúng ta có liên hệ với cảm nghiệm tâm linh của Cursillo. Ông đã viết nhiều
sách, điển hình một vài cuốn như Cấu Trúc Tư Tưởng, Thế Nào Và Tại Sao. Ông cũng đã viết rất
nhiều bài, bản văn, thư tín về Đặc sủng Nền Tảng của Cursillo, một thí dụ như Tái Khám Phá Viễn
Ảnh v.v Ông tổ chức khóa cuối tuần cho những người lãnh đạo phong trào để giúp họ hiểu thêm
về đặc sủng mà ông gọi là Khóa Cursillo de Cursillos (CDC), đã được tổ chức tại nhiều nơi trên
Hoa kỳ.
Ông đã đi khắp năm châu để gặp gỡ các Cursillistas và nói chuyện với họ. Có một bài nói quan
trọng là Đặc sủng Nền Tảng được trình bày tại Đại Hội Thế Giới lần thứ V tại Seoul, Korea, một
bài khác, Truyền Giáo Qua Hoán Cải, tại Hội Nghị Cursillo ở Gia Nã Đại. Ông đã tổ chức cuộc
Hội Thoại lần Thứ Nhất từ Cala Figuera mà tôi đã đề cập đến ở trên. Ông muốn chúng ta biết và
hiểu sâu sắc hơn sự thật về Cursillo – đó là cuộc gặp gỡ chân thực với bản thân để tạo điều kiện
cho cuộc gặp gỡ với người khác và với Phúc Âm. Ông được thu hút đến với chúng ta cách đặc biệt
và chúng ta được thu hút đến với với ông khi chúng ta làm một cuộc hành trình khám phá Đặc
sủng nguyên thủy của Phong trào.
Trở lại hành trình khám phá của tôi, tôi tiếp tục đọc và tìm hiểu những cuốn sách từ Hội Đồng
Giáo Hoàng Về Giáo Dân. Các sách này nhấn mạnh một cách rõ rệt vị trí của các phong trào và
sự quan trọng của các phong trào trong lịch sử Giáo Hội.
Tôi muốn chia sẻ một khám phá đặc biệt đối với tôi từ bài giới thiệu về lịch sử các phong trào tôn
giáo của Đức Hồng y Ratzinger với tiêu đề “Các Phong Trào Tôn giáo: Một Phản Ánh Thần Học
Về Vị Trí Của Chúng Trong Giáo Hội”. Trong bài này, ngài thuật lại chi tiết Phong trào của các
Dòng Tu từ thời trung cổ kể cả Dòng Thánh Đa minh và Thánh Phanxicô, cùng những vị khác.
Trong lúc đọc, trong đầu tôi thầm nghĩ, “phải chăng ngài đang so sánh Phong trào Cursillo với
một trong các phong trào của các Dòng Tu?” Và khi tôi tiếp tục đọc thì câu trả lời là ĐÚNG!!!
ĐÚNG!!! ĐÚNG!!! Sự đáng kể của Phong trào Cursillo và tất cả các phong trào trong Giáo Hội
thì cũng quan trọng như các Dòng của Thánh Phanxicô và các vị thánh khác. Thật là một khám
phá lý thú – Tôi thật KINH NGẠC Khi tìm ra mối liên hệ này, tôi nhận ra rằng Phong trào của
chúng ta CÓ một vị thế quan trọng đối với Giáo Hội.
Chẳng ngạc nhiên khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gọi các Phong trào trong Giáo Hội là sự
“quan phòng” của Thiên Chúa cho thời đại chúng ta, vì đây là một tái khám phá về chiều kích
của đặc sủng trong Giáo Hội chúng ta.
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Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta hiện nay là ngọn đèn hiệu cho các Phong trào. Ngài tiếp
tục kêu gọi chúng ta sống đức tin với NIỀM VUI! Tôi yêu thích cách Đức Thánh Cha Phanxicô
mô tả về một Phong trào như sau:
“Các bạn không chỉ là một nhóm nhỏ. Không! Đúng ra các bạn là một phong trào, luôn luôn lên
đường, luôn luôn chuyển động, luôn mở lòng đón nhận những điều kỳ thú từ Thiên Chúa, cùng
một nhịp với tiếng gọi đầu tiên của phong trào, tức là đặc sủng căn bản.” (Đức Thánh Cha
Phanxicô phát biểu trong Đại Hội Thế Giới Lần Thứ Ba Các Phong Trào Tôn Giáo, ngày 22 tháng
11-2014)
Ngài khuyến khích chúng ta trở lại với thời kỳ ban đầu. Và giờ đây chúng ta biết làm sao rồi- đó
là đến với vị sáng lập của chúng ta.
Tôi biết những khám phá của tôi về các Giáo Hoàng với Phong Trào, Đặc Sủng Và Vị Sáng Lập
phải được chia sẻ với mọi người. Sau khi phục vụ trong Ủy Ban Điều hành Phong trào Cursillo
Thế Giới, tôi lại có cơ hội tiếp tục phục vụ với Nhóm Quốc tế - Nhóm Bắc Mỹ và vùng Caribbean
(NACG). Ý nghĩ đầu tiên của tôi là thâu góp mọi tài liệu về đặc sủng để cho mọi người có thể đọc.
Vì thế tôi xin phép được in lại tất cả đề tài trong thư tín của Cursillo Thế Giới viết bởi Eduardo
Bonnin về đặc sủng của chúng ta. Phong Trào Cursillo Thế Giới đã chấp thuận và Nhóm Quốc Tế
tôi đang phục vụ, NACG cũng ủng hộ cho kế hoạch này và xuất bản một cuốn sách có tên, “Phong
Trào Cursillo: Tìm Hiểu Về Đặc Sủng”. Trong lời tựa cho cuốn sách có viết: “Mong rằng cuốn
sách này sẽ thúc đẩy lòng ước ao và khao khát của bạn để tiếp tục hành trình KHÁM PHÁ món
quà lớn lao về đặc sủng của chúng ta”.
Cũng thế, vào lúc này, chúng tôi đang có kế hoạch tổ chức Đại Hội Quốc Tế Vùng Bắc Mỹ và
Caribbean (NACG), gặp gỡ những người bạn mới từ Canada, Cuba, St.Lucia, St. Vincent, Trinidad
và Tobago. Với những người lãnh đạo từ những quốc gia này, thì đây là một cơ hội nữa để chia sẻ
cho nhau những gì mà các Giáo hoàng đã nói về Cursillo, vị sáng lập và các phong trào. Thêm
nữa, Nhóm NACG đã soạn thảo thêm một cuốn sách THỨ HAI bao gồm một số đề tài về “Các
Phong Trào Trong Giáo Hội” và ba bài viết của vị sáng lập Phong Trào.
Cuốn sách này có tên là Tìm hiểu về Đặc sủng II: Các Tài Liệu Gốc chưa được in ra, tuy nhiên đã
có “trên mạng”. Nếu ai muốn biết thêm chi tiết, xin gặp tôi sau bài trình bày này.
Trở lại với các Giáo hoàng của chúng ta, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giải thích:
“Một phong trào...là một chứng tá Kitô hữu đặt phương pháp hướng dẫn riêng biệt của nó trên
một đặc sủng rõ rệt được trao cho bản thân vị sáng lập trong những hoàn cảnh và đường lối đặc
biệt.” (Các Phong Trào Trong Giáo Hội, “Thông điệp gửi Hội Nghị Thế Giới Các Phong Trào
Tôn Giáo” Giáo Dân Ngày Nay, Tập 2, Tr.18)
Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, vị sáng lập của chúng ta đã tổng hợp được một “phương
pháp hướng dẫn” toàn diện trong một tài liệu liên hệ mà ông gọi là “Spiritual Testament” (Lời
trần tình Tâm Linh). Ông đã chưa hoàn tất nội dung trước khi qua đời, nhưng những gì ông để lại
đã được lưu giữ bởi các người lãnh đạo ở Mallorca, theo chỉ thị của ông. Trong năm tới đây, Tổ
chức Eduardo Bonnin Aguilo- gọi tắt là FEBA, sẽ hoàn tất nội dung cuốn “Spiritual Testament”.
Cuốn sách này bao gồm những phần sau:
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Hướng Dẫn Cho Các Khóa Trưởng Khóa Ba Ngày Cuối Tuần. Eduardo gọi là “Hướng
Dẫn Từng Bước”
Phụ Lục cho “Hướng Dẫn Từng bước”, (Có 16 phụ lục, kể cả: “Đây Là Con Đường”)
Dàn bài Rollo Giáo dân
Chi tiết Tiền Cursillo và Hậu Cursillo

Tác phẩm này là câu trả lời cho điều gì Đức Thánh Cha đã chỉ ra “trên căn bản những phương
pháp được hướng dẫn cách riêng về một đặc sủng rõ rệt được trao cho bản thân vị sáng lập trong
những hoàn cảnh và đường lối đặc biệt.” Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia của chúng ta có một
nhóm chuyên nghiên cứu, cầu nguyện và suy gẫm để dịch sang Tiếng Anh phần “Hướng Dẫn Từng
Bước” này trong Tuyên Cáo Tâm Linh của Ông Bonnin. Các bạn sẽ được nghe biết thêm trong
những tháng tới đây. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện.
Kết luận
Lúc đầu, tôi đã chia sẻ nỗi khao khát được biết Cursillo phục vụ Giáo hội như thế nào. Tôi khám
phá ra rằng một phong trào phục vụ cho Giáo Hội khi nó sống đặc sủng của nó.
Sau hết, bạn có thể tự hỏi, “Cái gì là đặc sủng của phong trào chúng ta?” Một người bạn đã hỏi tôi
cùng câu hỏi đó. Và tôi trả lời cô, “bạn phải tự mình khám phá.” Tương tự, tôi cũng muốn nói với
tất cả các bạn, “bạn phải tự mình khám phá.” Tôi đã đưa ra nhiều dẫn chứng trong suốt bài nói
này. Tôi đã chia sẻ hành trình của tôi, và tôi biết bạn có thể chia sẻ hành trình riêng của bạn. Tôi
muốn đọc một câu của Eduardo trong Manifesto (Bản Tuyên Ngôn).
Chúng ta biết rằng con người hôm nay muốn có thể hỏi nhiều câu hỏi hơn là tìm ra câu trả lời về
mọi thứ, và làm như thế trong một bầu khí của hy vọng và với khả năng tìm ra câu trả lời cho
chính họ. Người ta cảm thấy mình đúng nghĩa là con người hơn khi hỏi và khám phá ra sự việc
thay vì chấp nhận câu trả lời từ người khác” (Manifesto: Cursillo Kitô giáo, Một Thực Thể Chưa
Được Nhận Ra, tr.31)
Sự hiện diện của các bạn trong Đại hội này chứng tỏ rằng các bạn cũng muốn nhiều hơn - để chia
sẻ với người khác, để khám phá, để đào sâu hơn về Đặc sủng của chúng ta.
Tất cả chúng ta đều cần những ngôn từ của Eduardo để có thể học hỏi và suy niệm để rồi có được
những khám phá riêng cho mình. Và phát biểu với tư cách của một Cursillista ngành tiếng Anh,
chúng ta còn thiếu những bản dịch Anh ngữ các bài viết của Eduardo. Cá nhân tôi đã luôn yêu cầu
– như là van xin những bản dịch này bất cứ khi nào có cơ hội tại các buổi họp, đặc biệt với FEBA
ở Mallorca. Vào đầu năm nay, niềm xác tín của tôi đã dẫn đến lòng hứng khởi, xin tài liệu, bắt tay
làm việc hoàn tất “bốn” bản dịch tiếng Anh cho kịp Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Phong Trào hôm
nay. Đây quả là một hứng khởi đến từ Chúa Thánh Linh vì ba bản dịch đã hoàn tất.
Trong Đại hội này, chúng ta có được ba cuốn sách mới:
Manifesto – một công bố mạnh mẽ về Đặc Sủng Nguyên Thủy Nền Tảng của phong trào.
Suy Niệm II: Tìm Kiếm Bản Thân – một nghiên cứu đi sâu hơn về bản thể của chúng ta, của
Eduardo.
Cuộc Hội Thoại Thứ Nhất ở Cala Figuera, FEBA ấn hành – cuốn sách có 10 đề tài đã được
hiệu đính với bản dịch hoàn chỉnh hơn.
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Tư tưởng của Eduardo Bonnin 1 – cuốn sách này sắp phát hành. Là cuốn thứ nhất trong bộ sách
sưu tầm những bài viết của Eduardo và là Sách mang số Một.
Tôi hy vọng những tin này sẽ làm bạn hứng khởi!!! Thật là phấn khởi khi biết chúng ta có thể trở
nên hiệu quả hơn khi hiểu được lý do “tại sao” của phong trào chúng ta. Cursillo cung cấp một
phương pháp và đường lối để hiểu và khám phá một điều cho chính mình - là cuộc sống chúng ta
có thể là một khóa Cursillo “vĩnh cửu”. Điều này có nghĩa là – sống cuộc sống thường ngày –
thường xuyện sử dụng phương pháp đặc thù “Hội nhóm” và “Ultreya” sẽ giữ chúng ta trên con
đường liên tục hoán cải, và giúp chúng ta tăng trưởng trong tình bạn với Chúa Kitô và với anh
chị em.
Ông Eduardo luôn ở với chúng ta khi chúng ta tiếp tục TĂNG TRƯỞNG trong ÂN SỦNG về món
Quà từ Chúa Thánh Linh, để cuộc sống chúng ta là một chứng tá SỐNG ĐỘNG cho Đặc Sủng,
qua đó chúng ta có thể trung thành phục vụ Phong trào Cursillo và Giáo Hội Mẹ Thánh. SỐNG
Đặc Sủng là PHỤC VỤ Giáo Hội.
Tôi xin chấm dứt với lời của Linh mục Fernandez, một trong những diễn giả ở Vatican:
“Một người khi nhận được ân sủng [đặc sủng nguyên thủy] thì rao truyền nó trong suốt cuộc sống
nơi dương gian, và một khi họ gia nhập cộng đồng vinh quang của các thánh, tiếp tục hành động
với năng quyền cầu bầu. (“Đặc sủng và các Phong trào trong Lịch Sử Giáo Hội”, Giáo Dân Ngày
Nay, Tập 4, tr. 73) Tôi tin chắc rằng ông Eduardo Bonnin đang cầu thay nguyện giúp cho
chúng ta trên thiên đàng!
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