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Cám ơn Cha Giuse Vũ Đảo, SVD
Văn Phòng Điều Hành và Nhân viên Quốc gia hết lòng tri ân Cha
Giuse Vũ Đảo, SVD qua sự lãnh đạo gương mẫu của mình trong khi
ngài làm Phụ Tá Linh Hướng Quốc gia kể từ tháng 10 năm 2015 và
Linh Hướng Quốc gia kể từ tháng 11 năm 2018. Cha Vũ Đảo hiện
đang được bổ nhiệm vào Bộ rao giảng tại Chủng viện St. Augustine
ở Bay St. Louis, MS. Ngài đã sống Khóa Ba Ngày Cursillo vào tháng
8 năm 1988 tại Marywood, CA và đã phục vụ nhiều khóa Cursillo Ba
Ngày và Cursillo de Cursillos. Xin các bạn cùng Văn Phòng Điều
Hành Quốc Gia cảm ơn cha Vũ Đảo đã hết lòng với Phong Trào, và
qua tình bạn thân thiết, ngài đã truyền cảm hứng cho chúng ta và
khuyến khích chúng ta. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho Cha Vũ Đảo
trong tất cả các nỗ lực tương lai của ngài. Bạn có thể liên lạc với ngài
qua email vusvd@hotmail.com.
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Cám ơn anh Giuse Trần Thái Hoàng

Văn Phòng Điều Hành và Nhân viên Quốc gia gửi lời cảm ơn chân
thành và lòng biết ơn tới anh Hoàng vì sự lãnh đạo gương mẫu của
anh khi anh làm Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo Quốc gia
(NCSA) từ 2013-2019. Vai trò NCSA không phải là một công việc
mà là một ơn gọi đặc biệt đối với anh. Sáng kiến của anh Hoàng, cộng
với tình bạn, sự chu đáo, sự tận hiến và tình yêu dành cho Chúa Kitô
và PT Cursillo của anh Hoàng sẽ luôn được ghi nhớ. Anh Hoàng đã
đảm nhận vai trò NCSA trong giai đoạn Phong Trào chịu thử thách,
nhưng anh đã xoay sở, nhờ Ân Sủng, tình bạn và lòng kiên trì, để biến
mọi thử thách thành một hành trình tích cực cho tất cả các Cursillistas.
Xin Thiên Chúa ban phước lành cho anh Hoàng và gia đình trong tất
cả những nỗ lực tương lai của họ. Bạn có thể liên lạc với anh Hoàng
qua email hoangtran888@gmail.com
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Chào mừng chị Nadia López Valladolid
Văn Phòng Điều Hành Quốc gia vui mừng thông báo chị Nadia Lopez
Valladolid đã được chọn để phục vụ trong vai trò Quản Trị Viên Phục
Vụ PT Cursillo Quốc gia trong nhiệm kỳ 3 năm, hiệu lực từ ngày 12
tháng 8 năm 2019.
Chị Nadia đã sống khóa Cursillo Cuối Tuần vào tháng 11 năm 2003 tại
Giáo phận San Bernardino nơi chị hiện đang sinh sống. Chị Nadia là
người con thứ hai trong số 4 người con và là con gái duy nhất. Chị
Nadia may mắn được bao bọc bởi một cộng đồng Cursillista Kitô giáo
trong suốt cuộc đời của chị, vì cha mẹ chị đã sống khóa Cursillo của họ khi chị mới một tuổi. Tình
bạn Cursillo đã đánh động chị khi còn rất trẻ và chị Nadia và bày tỏ sự háo hức sống một khóa
Cursillo Cuối Tuần. Trong khóa Cursillo, chị Nadia đã tìm ra ơn gọi của mình và kể từ đó, chị đã
là một thành viên tích cực của Hội Nhóm Nhỏ, Ultreya và Trường Lãnh Đạo. Chị đã phục vụ với
nhiều trách nhiệm lãnh đạo mà gần đây nhất với tư cách là Điều Hợp Viên Tây Ban Nha Miền XI
và là thành viên Ủy Ban Điều Hành Quốc Gia trong vai trò Thư ký. Chị có lòng cam kết, tri ân và
đam mê phục vụ Chúa Kitô qua Phong trào Cursillo và mong muốn giữ gìn tính xác thực của Đặc
Sủng Nền Tảng Cursillo.
Chị Nadia có bằng Cử nhân về Tư pháp hình sự và bằng MBA của Đại học Phoenix. Chị có nhiều
năm kinh nghiệm quản lý và giúp đỡ người khác đạt được các mục tiêu giáo dục và tài chính. Chị
Nadia thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chị là một nhân chứng xác thực và liên tục tìm
kiếm sự hoán cải liên tục. Chị Nadia tin rằng mọi sự việc xảy ra luôn luôn có một lý do và một
mục đích, và với Thiên Chúa, mọi thứ đều có thể. Chị liên tục cầu xin Chúa Thánh Thần hướng
dẫn và giúp đỡ để nhận biết thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình. Chị Nadia cảm thấy bé nhỏ
và khiêm hạ trước cơ hội được phục vụ Phong trào Cursillo Quốc gia. Bạn có thể liên lạc với chị
Nadia qua email valladolidnadia@hotmail.com

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 2019
Khoảng 900 Cursillista gồm giáo dân, giáo sĩ và tu sĩ đã tập trung tại Đại học Scranton ở Scranton,
PA ngày 18-21 tháng 7 năm 2019 để chào mừng Đại Hội Toàn Quốc kỳ thứ 29 và Lễ kỷ niệm 75
năm của khóa Cursillo đầu tiên được tổ chức tại Cala Figuera vào tháng 8 năm 1944.
Sự hiện diện của bạn, tình bạn của bạn, nét văn hóa của bạn và tình yêu của bạn đối với Chúa Kitô
và PT Cursillo đã làm cho Đại Hội Toàn Quốc kỳ này trở nên hết sức đặc biệt. Có sự đa dạng đáng
kể của các nhóm ngôn ngữ hiện diện tại Đại Hội: tiếng Anh, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Đại Hàn,
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt. Một lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả các
Cursillista đã phục vụ đằng sau hậu trường giúp cho Đại Hội này diễn ra tốt đẹp.
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Hai ông Miguel Sureda và Ramón Rosselló, là Cursillista từ Mallorca, đã nói về Cuộc Đời của
Ông Eduardo Bonnín vào sáng thứ Sáu và Tiền Cursillo, Hậu Cursillo vào Thứ Bảy. Đức Cha
Eduardo A. Nevares, Giám mục Phụ Tá Giáo phận Phoenix, đã nói về Bí Tích Thánh Thể, Tâm
Điểm Của Cursillo và anh Trần Thái Hoàng đã nói về Chứng Từ Sống Động của Đặc Sủng Nền
Tảng Cursillo vào chiều thứ Sáu. Anh Alan Becker, Maribel Gomez và chị Anna Nguyễn Khanh
đã nói về Hướng Dẫn Từng Bước Cho Khóa Trưởng vào ngày thứ Bảy. Phó tế Andy Carrillo, phụ
tá Linh Hướng quốc gia, Cha David Smith và cha Võ Trần Gia Định đã nói về Vai trò của Linh
Hướng vào ngày thứ Bảy. Đại Hội Toàn Quốc Gia đã kết thúc với buổi Đại Fiesta để tiếp tục giao
lưu thông qua tình bạn! Các Cursillistas tham dự rất thích các tiện nghi phòng ốc, thức ăn, sự gắn
bó trong tình thân hữu, đức tin và thông điệp của Đại Hội. Các bài nói chuyện trình bày tại Đại
Hội Toàn Quốc sẽ được đăng tại Trung tâm Học Liệu trên trang web Cursillo quốc gia trong vòng
2- 3 tuần nữa.

De Colores!
Giuse Trần Thái Hoàng - Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo Quốc Gia
Ceferino Aguillón, Jr. - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Anh
Juan Ruiz - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Tây Ban Nha
Vincent Phạm Quỳnh Tín - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Việt
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