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THÔNG BÁO 
 

Ngày: 6/11/2015 

 

Gởi đến: Tất cả các Văn Phòng Điều Hành Giáo Phận 

 

Từ: Omar Baez, Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành Cursillo Quốc Gia 

 

Về: Việc dùng Power Point và các phương tiện truyền thông khác trong Khóa Cursillo  

       Cuối  Tuần 

 

 

De Colores! Văn Phòng Điều Hành (VPĐH) Quốc gia được biết một số cộng đồng Cursillo đang 

sử dụng Power Point và các phương tiện truyền thông khác (Video/Audio/Overhead Projector) 

trong các Khóa Cursillo Cuối Tuần để hỗ trợ việc trình bày các bài Rollos và các khía cạnh khác 

của Khóa. 

 

VPĐH Quốc Gia xác định rằng việc sử dụng Power Point và các phương tiện truyền thông khác 

không phù hợp với Đặc Sủng Nền Tảng của Phong Trào Cursillo do Chúa Thánh Thần ban cho 

vị sáng lập, ông Eduardo Bonnín. Điều quan trọng là các tham dự viên cần chú tâm vào người 

chia sẻ bài Rollo với chứng từ của họ qua tiếp xúc cá nhân, thay vì nhìn vào màn hình hoặc một 

thiết bị kỹ thật nào khác. VPĐH Quốc Gia không chống lại kỹ thuật nhưng đồng ý không dùng 

nó trong Khóa Cursillo cuối tuần. 

 

Ông Eduardo Bonnin có nói: “Khi sự tập trung được nhắm vào cá thể con người, mối quan hệ cá 

nhân với Chúa Kitô và với anh chị em của chúng ta sẽ trở nên quan trọng hơn cả việc đạo đức, lễ 

nghi và cơ cấu. Những người tự khám phá ra điều này thì họ sẽ thấy rất hạnh phúc.” 

 

Như đã được đề cập ở Mallorca, “Nguyên tắc của các bài Rollos trong Khóa Cursillo là không 

nhằm truyền đạt ý tưởng hay bài học, mà là cách sống. Những ý tưởng chẳng là gì nếu không có 

các nhà lãnh đạo sống trong Chúa Kitô. Người lãnh đạo nên lưu ý rằng nếu Tiền Cursillo được 

thực hiện đúng bao gồm các tham dự viên với trình độ văn hoá khác nhau, một số có văn hóa cơ 

bản, đa số trung bình và một số thậm chí có trình độ cao, thì việc nhồi nhét kiến thức không phải 

là cách thích hợp để định đoạt cuộc đời của họ, nhưng phải làm sao để họ trở thành Tin Mừng. 

Chúng tôi, ở Mallorca, không bao giờ trình bày bài Rollo bằng Power Point hoặc các phương 

tiện trình bày nào khác, chỉ có chứng từ cá nhân với chính giọng nói và thái độ sống của chúng 

tôi mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào khác.” 

 

Không cần thiết phải cung cấp dàn bài Rollos hoặc sử dụng thiết bị trợ giúp thị giác để chắc chắn 

các tham dự viên nắm bắt từng ngôn từ Rollista đang nói. Bài Rollos chỉ là một phần của Khóa 

Cursillo; do đó, nó không phải là kiến thức cần thu thập trong Khóa. Tất cả cần tập trung vào 
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việc tin tưởng rằng ân sủng của Thiên Chúa đang hoạt động trong mỗi tham dự viên và do đó, họ 

sẽ mang về nhà bất cứ điều gì Thiên Chúa đặt để trong tâm hồn mỗi cá nhân. 

 

Chúng ta hãy cùng nhau trung thành với Đặc Sủng. Chúng ta hãy tránh bất kỳ nguy cơ nào làm 

mất đi chứng từ cá nhân và giao tiếp bằng mắt với tham dự viên, sự do dự phục vụ trong đội ngũ 

trợ tá chỉ vì thiếu trình độ kỹ thuật, hoặc tạo ra sự cạnh tranh với việc sử dụng Power Point hoặc 

các phương tiện/kỹ thuật truyền thông khác. 

 

Chúng ta hãy cùng nhau biến món quà của Phong Trào Cursillo thành hiện thực bằng cách loan 

truyền Tin Mừng cho từng cá nhân con người thông qua Đặc Sủng của tình bạn và tiếp xúc cá 

nhân. Nếu có thắc mắc, xin liên lạc với Chủ tịch Văn Phòng Quốc gia.  

 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta, và Ultreya! 

 


