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THÔNG BÁO
Ngày: 18 tháng 1 năm 2019
Kính gửi: Văn phòng Điều Hành và Trường Lãnh Đạo các Giáo Phận
Thông qua: các Điều Hợp Viên Miền, nhân viên Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia và các Linh Hướng
Quốc Gia
Gửi Từ: Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia
Về: Giới Thiệu về Tài liệu Hướng dẫn Từng Bước cho Khóa Trưởng
Chúc mừng năm mới!
Mục đích của Thông Báo này nhằm thông tin đến tất cả các Nhóm Ngôn Ngữ trong Phong trào Cursillo
tại Hoa Kỳ về Tài liệu Hướng dẫn Từng Bước cho Khóa Trưởng sẽ được giới thiệu trong Các Đại Hội
Miền mùa Xuân 2019 này.
Hướng dẫn Từng Bước cho Khóa Trưởng là một phần di sản mà vị Sáng lập đã để lại cho tất cả các
Cursillistas chúng ta để ấp ủ, sống và chia sẻ.
“Sự công nhận và chấp nhận di sản này không phải là một vấn đề về các nguyên tắc, mà là sự trân quý
và ấp ủ một ơn gọi tông đồ tự nhiên. Người thừa kế đúng nghĩa của di sản này chính là người nói lời ‘xin
vâng” nhiệt tình của họ đối với lời mời gọi của một phương pháp độc đáo mà phong trào Cursillo đề xuất.
Do đó, di sản này không thể được giữ riêng bởi một người, nhưng là bởi một nhóm bạn cùng đồng hành
với nhau.” (Jesus Valls, Bức Tâm Thư của Tôi)
Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia (các Điều Hợp Viên Miền), Nhân viên Trung Tâm Quốc Gia,và Linh
Hướng Quốc Gia đã hoàn tất một ngày hội thảo dựa trên tài liệu Hướng Dẫn Từng Bước cho Khóa Trưởng
vào tháng 11 năm 2018.
Các Điều Hợp Viên Miền của các Nhóm Ngôn Ngữ sẽ lên chương trình cho buổi hội thảo về Tài liệu
Hướng Dẫn Từng Bước cho Khóa Trưởng tại Đại Hội Miền mùa Xuân trong năm nay. Tất cả các thành
viên Văn Phòng Điều Hành Giáo Phận và các thành viên của Trường Lãnh Đạo đều được khuyến khích
tham dự buổi hội thảo này. Hội thảo này cũng dành cho cho tất cả Cursillista nào muốn tham dự. Mỗi
Điều Hợp Viên Miền sẽ liên lạc với Chủ Tịch Phong Trào về các kế hoạch cho ngày, giờ, địa điểm tổ chức
hội thảo, v.v.
Do nhận thấy rằng chúng ta sẽ cần nhiều thời gian để nghiên cứu Tài liệu Hướng dẫn Từng Bước cho
Khóa Trưởng, chúng tôi mong rằng các giáo phận không nên dùng Tài liệu này cho Khóa Ba Ngày tại địa
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phương của mình cho đến khi các thành phần lãnh đạo Cursillo đã tham dự một khóa hội thảo và cảm thấy
mình sẵn sàng để áp dụng hướng dẫn này trong các Khóa Ba Ngày sắp tới.
Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn hiểu biết để chấp nhận di sản của ông Eduardo Bonnín với lời
‘xin vâng” nhiệt tình, khi Tài liệu Hướng dẫn Từng Bước cho Khóa Trưởng này được phổ biến tới chúng
ta.
De Colores!

