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ản tin này và các bản tin trong tương lai sẽ có các trích đoạn từ cuốn sách đã được xuất bản
bởi OMCC vào năm 2017, “Eduardo Bonnin Aguilo, 100 năm, Tiểu sử và Tâm tưởng”. Hy
vọng là qua các thư này, mỗi người nhận ra được thông điệp và sau đó tạo ra một khao khát
khám phá sâu hơn, để tìm hiểu về món quà của Cursillo Kitô giáo từ đó giúp chúng ta hiểu biết thêm
về vị sáng lập Phong trào và đạt được mục đích thống nhất và sự hiểu biết về Đặc Sủng Phong Trào.
Phong Trào Cursillo được trình bày trong lịch sử của Giáo Hội như
là một đóng góp quan trọng của các giáo dân đầy lòng tin qua cách
sống của họ để thực hiện công tác truyền giáo lớn lao. Đó là sắc thái
được tạo nên bởi vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Kitô, của
việc khám phá ra giá trị của Bí Tích Rửa Tội, của Giáo hội, của từng
bí tích và sứ mệnh không thể thương lượng của một bằng chứng về
niềm vui Tin Mừng. (Lời nói đầu, trang xi)
Nếu chúng ta nhìn đến lịch sử vào thời kỳ đầu tiên của Cursillo, về
nguồn gốc Phong Trào, chúng ta thấy rằng trong số các vị tiên phong
có một giám mục, một cha sở, một linh mục thần học và một giáo
dân. Tất nhiên, tôi đang đề cập đến Đức Giám mục Hervás, các linh
mục Gayá và Capó, và Bonín. (Lời nói đầu, trang xi)

Cùng với diễn tả lịch sử về các sự kiện trong cuộc đời của Eduardo
Bonín, cuốn sách cho chúng ta biết sự tiến hóa trong suy nghĩ, động
lực, và chiều sâu của tầm nhìn về mối quan hệ của con người và niềm
tin phi thường của Eduardo vào tình yêu mà Thiên Chúa qua Chúa Kitô cho mỗi và mọi người. (Lời
mở đầu, trang xiv)
Luôn được thúc đẩy bởi các tiêu chuẩn Kitô giáo, nhưng không quá quen thuộc với cách tính bình
thường, Eduardo để lại một di sản mà cuốn sách này phản ánh qua nhiều yếu tố và chứng từ. Một nhân
vật có thể gây tranh cãi cho một số người, nhưng Eduardo luôn giữ thái độ khiêm nhường, một phẩm
chất chỉ dành cho những người rất gần gũi với Chúa. (Lời mở đầu, trang xiv)
Thái độ này được thể hiện qua từng trang, trong mỗi dòng của cuốn sách. Trong đó, chúng ta tìm thấy
thực tế tất cả các câu hỏi liên quan đến Cursillo, từ nguồn gốc, nền tảng, tài liệu lịch sử, bản chất, mục
đích và tâm tưởng, và một số lớn liên quan đến nhiều chủ đề. Ngoài ra, nhiều bài viết liên quan đến
phong trào được mô tả hoặc xuất bản dưới dạng phụ lục. Nhưng quan trọng hơn cả cả là chiều sâu mà
các tác giả cung cấp cho chúng ta về suy nghĩ của Eduardo Bonín. (Lời mở đầu, trang xiv)

National Cursillo Center
P.O. Box 799
Jarrell, Texas 76537
512-746-2020
512-746-2030 (Fax)

Chính trong bối cảnh này, nhận ra vai trò của Eduardo là “hướng dẫn” cho sự khởi đầu, và để kỷ niệm
sinh nhật lần thứ 100 của Eduardo, chúng tôi dự định loan báo để Cursillo toàn thế giới được biết qua
OMCC về cuộc sống và suy nghĩ của Eduardo Bonín Aguiló. (Giới thiệu, trang 1)
Để làm quen và biết thêm cuộc sống của Eduardo, điều quan trọng là phải trình bày về tiểu sử, chỉ ra
những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của Eduardo. (Giới thiệu, trang 1). Để suy nghĩ
của Eduardo được biết đến, điều quan trọng là trình bày các ý tưởng của Eduardo liên quan đến một
số chủ đề, mà Eduardo đã dành trọn cuộc đời mình. (Giới thiệu, trang 2) †
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ất ít người có thể nói trong suốt cuộc đời rằng họ đã gặp một
vị thánh sống. Nhìn lại những người mà tôi đã vinh dự được
gặp trong đời, tôi cảm thấy may mắn khi nói rằng tôi đã gặp
Eduardo Bonín Aguilló. Đối diện với Eduardo, ngay lập tức tôi đã
có ấn tượng bởi sự đơn giản và khiêm tốn của Eduardo. Khi ánh
mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cảm thấy mình được chào đón với sự
tôn trọng và tình yêu anh em tuyệt vời. Cái ôm của Eduardo đã
truyền đạt một tinh thần đoàn kết trong tình yêu lẫn nhau mà cả
hai chúng tôi dành cho Thiên Chúa và món quà cho Giáo Hội là
Phong Trào Cursillo.

Kính chào quí Linh Hướng và quí anh chị
Cursillistas thương mến,

R

Từ trái: Maribel
Gomez, Margarita
Rado, Maria
Vicens, Ventura
Rubi, Jaime Rado,
Juan Ruiz, Gail
Terrana.
Hàng đầu:
Eduardo Bonnin
Aguilo, Bishop
Tamayo

Khi chúng tôi trò chuyện trong căn hộ của Eduardo ở Mallorca,
Tây Ban Nha, tôi thiết tha tìm hiểu thêm về vai trò của Eduardo
trong việc thành lập Phong Trào Cursillo. Tuy nhiên, giống như bất
kỳ vị thánh nào, Eduardo không muốn đặt trọng tâm vào mình mà
là ân sủng Thiên Chúa trong cuộc đời của một người. Trước tiên
ông muốn biết về cuộc sống của tôi và tôi đã giúp Phong trào
Cursillo tại Hoa Kỳ thế nào. Tôi đã chia sẻ với ông rằng lần đầu tiên
tôi đến với Cursillo là khi cha mẹ tôi sống Cursillo sau Khóa Ba
Ngày của họ. Nhìn thấy ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc sống
của họ đã giúp họ đến gần với Chúa, tôi nhận ra Phong trào đặc
biệt, là đã mang nhiều linh hồn đến với Chúa, một linh hồn và cả
ngàn nữa (un alma y mil mas). Khi ấy tôi còn trẻ, tôi đã phải đợi
nhiều năm đến khi trưởng thành mới dự Khóa Cursillo. Sau đó tôi
là Giám Mục Linh Hướng Quốc Gia cho Phong Trào Cursillo Hoa
Kỳ. Tôi đã quảng bá Cursillo trong các Giáo phận Hoa Kỳ. Tôi đã
được ơn cùng đi với Eduardo trong suốt một tuần và chúng tôi đi
khắp vùng Mallorca để dõi theo các bước của Phong Trào Cursillo
và tham gia các buổi cầu nguyện, Ultreyas, Trường Lãnh đạo, và
viếng thăm các cursillistas.
Trong suốt thời gian này, tôi rất cảm động bởi sự khiêm nhường
và chân thành tìm biết sự thật trong hướng dẫn của Chúa và sự
cộng tác của những người khác trong việc phát triển Khóa Ba Ngày
và nền tảng Phong Trào. Một đặc điểm khác biệt trong cuộc đời
của mỗi vị thánh là nhận thức rằng họ chỉ là công cụ, tôi nhớ
Eduardo nói với tôi, là một cây bút chì trong tay Chúa, người yêu
thương và khiêm nhường gieo những hạt giống mà ân sủng của
Chúa cho phép phát triển và sinh hoa trái tốt là vinh quang của
Thiên Chúa và là cứu rỗi các linh hồn. Điều này tôi tin tưởng rằng
đều là những gì Eduardo đã làm khi Eduardo sống ngày “Thứ Tư”
của mình. Khi tôi rời Mallorca và ban phúc lành cho Eduardo theo
ông yêu cầu, tôi cảm ơn Chúa vì tôi đã nhận được phước lành khi
được biết một vị thánh sống trong thời đại chúng ta
De Colores!
Most Reverend James A. Tamayo, D.D,
Giám mục, Giáo phận Laredo (Texas, Hoa Kỳ)
Ngày 15 tháng 5 năm 2020
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an Biên Tập Thư Tín Quốc Gia yêu cầu
chúng con viết vài hàng giới thiệu về sinh
hoạt của Phong Trào tại TGP GalvestonHouston, ngôn ngữ Việt Nam, trong bối cảnh
đại dịch Coronavirus.

Theo lệnh của chính quyền Liên Bang, cùng lệnh tương tự tại nhiều địa
phương, “Stay Home, Work Safe” tại Houston yêu cầu người dân nên ở
nhà, tránh ra đường nếu không có việc cần thiết, các cơ sở thương mại
đóng cửa, nhà thờ không Thánh Lễ, Cưới, Tang, không tu tập quá 10
người. “Social distancing” kêu gọi giữ khoảng cách hơn 6 ft với người
khác để tránh lây lan bệnh.
Nhưng thưa qúi anh chị, “social distancing” chính xác là cách xa thể
lý (physical distancing) để tránh truyền bệnh, nhưng lại đòi hỏi nhiều
hơn việc gần gũi xả hội (social closeness). Nhiều người bị mất việc,
thương mại đóng cửa, tài chánh thiếu hụt, tù túng trong nhà, gây ra lo âu,
sợ sệt, trầm cảm, nóng giận. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải chia sẽ
tình thương, sự quan tâm đến nhu cầu người khác, nâng đỡ tinh thần, cầu
nguyện cho nhau. Là những cursillistas với tôn chỉ “Một tay nắm Chúa,
một tay nắm anh em”, và với niềm tin “Chúa yêu thương bạn” càng đòi
hỏi chúng ta sống tốt hơn những người bình thường.
Phong trào tại Galveston-Houston đang chuẩn bị K3N Bilingual (sẽ giới
thiệu trong một bài viết khác) với nhiều Bạn Trẻ vào tháng 10, 2020. Sự
phối hợp 2 ngôn ngữ trong Khóa để giúp các bạn Trẻ (là tương lai của
Phong Trào và của Giáo Hội), đòi hỏi nhiều thời gian và tâm huyết chuẩn
bị. Vì vậy, anh chị em cương quyết vẫn giữ sinh hoạt Trường Lãnh Đạo
trong hoàn cảnh khó khăn cách ly. Nếu không họp mặt được tại trung
tâm St Paul’s Cursillo, thì anh chị em đã gặp nhau trong Zoom Meeting.
Lần đầu tiên cũng được 25 người tham dự. Đặc biệt có một vài anh chị
lâu nay không đến TLĐ được vì ngại lái xe ban đêm, nhưng nay lại dễ
dàng vào Zoom tham dự. Hiệu quả sinh hoạt trong Zoom cũng không
kém họp mặt bao nhiêu. Đồng thời, tình bạn, sự gắn bó, tình thân được
nâng cao hơn trong những giai đoạn khó khăn thử thách. Tạ ơn Chúa
cho Tình Bạn chúng con càng phát triển mạnh hơn trong điều kiện khó
khăn này.
Một sinh hoạt mới trong thời gian dịch bệnh là công tác giúp Các Cụ Già,
Người Bệnh, Neo Đơn. Vì sức khỏe yếu kém dễ bị lây nhiễm trầm trọng,
thiếu phương tiện di chuyển, và không người thân quen giúp, những Cụ
Già/Người Bệnh không thể tự đi mua sắm thực phẩm, thuốc men và vật
dụng cần thiết cho cuộc sống. Các Liên nhóm Cursillo tại các giáo xứ đã
liên kết với nhau để giúp “việc đi chợ” này. Khi nhận được sự yêu cầu
giúp đỡ, các Liên nhóm liên lạc, chia công tác đi chợ tùy theo nơi cư ngụ
của Người Cần Giúp, mang đến tận cửa, nhận tiền, nhưng tránh tiếp xúc
và luôn giữ khoảng cách cần thiết đề phòng lây bệnh cho cả 2 bên. Một
công tác tông đồ tuyệt vời để chia sẽ và làm chứng cho Tình Yêu trong
Chúa, đặc biệt đối với những người không Công Giáo.
Xin mượn lời nhắn nhủ của ĐHY Luis Tagle, Chủ tịch của Caritas Quốc
Tế, làm lời kết luận: “một đại dịch lan truyền vi khuẩn phải tạo ra một
“lan truyền” lòng bác ái phổ quát. Lịch sử sẽ phán xử thế hệ chúng ta
theo mức độ tình yêu tha nhân mà tình trạng khẩn cấp chung này sẽ tạo
ra và lan truyền hoặc không làm như vậy.”
Xin Chúa ban cho chúng ta lòng bác ái và thái độ sống anh hùng trong
thời gian dịch bệnh này.
Trong tình yêu Thiên Chúa. De Colores!
Lm Antôn Phạm Hữu Tâm
Linh hướng, Cursillo Galveston-Houston, ngôn ngữ Việt Nam
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ôi viết bài suy ngẫm này trong cơn đại dịch, khi lệnh “ở yên trong
nhà” vẫn phải giữ. Tôi vẫn đi làm, nhưng với số giờ giảm bớt... vì
vậy theo một nghĩa nào đó thì có rất nhiều thời giờ, nhưng theo
một nghĩa khác thì thời giờ đó rất bận rộn. Cuộc sống cursillo của tôi
vẫn tiếp tục, bất kể hoàn cảnh nào, Chúa Kitô vẫn là trung tâm điểm,
là đá tảng, là nơi nương tựa, là người bạn yêu thương của tôi.
Sống trong bối cảnh kiềng ba chân,
việc Sùng Đạo của tôi thực sự đã bị
thay đổi. Thánh Lễ hàng ngày thay thế
bằng Thánh Lễ trực tuyến, rước lễ
thật thay thế bằng rước lễ thiêng
liêng, Chầu Thánh Thể thay thế bằng
Chầu qua hình ảnh, v.v. Nhưng tôi
vẫn cảm nhận được sự hiện diện của
Chúa Kitô mạnh mẽ qua tất cả việc đó.
Ngồi suy ngẫm kinh sách, Lời Hằng
sống, mang lại cho tôi niềm vui, sự
bình an và niềm tin sâu sắc vào tình
yêu kỳ diệu Chúa dành cho tôi. Một kinh nghiệm tuyệt vời khi tôi cùng
cộng đồng tham gia cầu nguyện 24 tiếng (NACG 24hr Living Palanca)
cho sự kết thúc COVID 19, cũng như hiệp ý cầu nguyện cùng Đức Giáo
Hoàng Phanxicô và Nhiệm thể Chúa Kitô trên khắp thế giới, cùng với
các Giám Mục và linh mục vẫn đang tiếp tục giúp chúng ta qua những
kỹ thuật hiện đại.
Việc Học Đạo của tôi đã được nuôi dưỡng bằng các buổi họp, hội thảo,
tĩnh tâm… trực tuyến miễn phí, … thật quá nhiều, thậm chí không thể
dùng được tất cả! Nhưng một điều mà tôi muốn chia sẻ là một cuộc
tĩnh tâm kéo dài 30 ngày mà tôi đang tham gia, có bài nói đã bị xóa từ
vài trang mạng, Lên trời cùng thánh Ignatius, do Cha Mark Thibodeaux
trình bày… cùng đi với Chúa Giêsu về trời. Có một ngày chúng tôi
dành thời giờ suy gẫm Lời Chúa làm thế nào theo gương Chúa Giêsu
khi làm việc tông đồ. Đây sẽ là tấm ván nhảy cho tôi khi tôi dần trở lại

N

ăm 1970, cha mẹ tôi đã có mấy lần đến thăm Mallorca. Tuy họ
không phải là Cursillistas và có lẽ chưa bao giờ nghe về Cursillo
theo như tôi biết. Họ chỉ đơn giản là thích hòn đảo vì những bãi
biển tuyệt đẹp và các sòng bạc. Tiếc thay cha mẹ tôi không ngờ là đã bỏ
qua phần đẹp nhất của hòn đảo, đó là Cộng đồng Cursillo xinh đẹp và
Cursillistas tuyệt vời của Mallorca.
Với tôi thì khác, tôi đã cảm nghiệm được tình bạn
của anh chị em ở Mallorcan khi tôi có cơ hội đến
đó vào tháng 10 vừa qua, khi cộng đồng Mallorcan
tổ chức một khóa Cursillo de Cursillo (CDC) cho
nhiều ngôn ngữ, Khóa CDC Quốc tế để mừng Kỷ
Niệm 75 Năm Khóa Cursillo đầu tiên. Nhưng hơn
thế nữa, tôi đã có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm với
các Cursillistas khác không chỉ từ khắp Hoa Kỳ,
mà từ khắp nơi trên thế giới.

với những cuộc gặp gỡ cá nhân, hiện nay thì rất hạn chế. Chuyện
người điếc được nghe (Mark 7: 31-37) cho tôi cảm thông một thế giới
khác, để cố gắng thử và kết nối những giao tiếp theo cách mà người đó
có thể quan hệ. Đám cưới tại Cana (John 2: 1-12) cho tôi thấy rằng
Chúa Giêsu làm công việc của Ngài rất lặng lẽ, không muốn sự chú ý
của đôi tân hôn. Chuyện Zacchaeus, người thu thuế (Luke 19: 1-10) chỉ
cho tôi phải chú ý đến con người, tìm hiểu người đó đang ở đâu để kết
bạn với họ. Tôi dự định dành thêm thời giờ cho ba đoạn Phúc Âm này,
thực sự đào sâu hơn để xem Chúa Giêsu đang làm gì và sau đó nhờ
Ngài dạy tôi.
Và đối với Hành Đạo, tôi nghĩ điều lớn nhất đối với tôi bây giờ là làm
sao trở thành một giọng nói khích lệ, một đôi tai lắng nghe và quan
tâm đến những gì người khác đang trải qua… với các cuộc gọi điện
thoại, tin nhắn, liên hệ với gia đình, bạn bè, bao gồm cả quý linh mục,
phó tế, tu sĩ; hỗ trợ tài chính khi có thể. VÀ cầu nguyện trước, trong,
và sau những việc làm này! Luôn luôn biết ơn! Tôi làm việc trong một
bệnh viện, mục tiêu của tôi là có được một ánh sáng yên bình, nhẹ
nhàng trong một môi trường căng thẳng. Bàn làm việc của tôi, ngoài
những tấm hình thánh thiện là một chuỗi tràng hạt, những lời kinh
nguyện thì còn có hai bức chân dung 8x10: Thánh Đaminh với ngón
tay trên môi và Thánh Benedict đưa tay lên tai. Hai vị thánh là một
lời nhắc nhở hàng ngày để tôi im lặng, khiêm tốn và lắng nghe bằng
trái tim.
Vì vậy, trong khi bớt hoạt động, mà không bớt được thời gian đại dịch,
tôi nghĩ đến những lời của Đức Hồng Y Robert Sarah: “Con người điều
khiển thời giờ hoạt động của mình nếu biết cách đi vào sự yên lặng.
Cuộc sống của sự trầm lặng phải có trước cuộc sống năng động” Mong
rằng chúng ta có thể bắt đầu từ thời điểm này, thậm chí luôn sẵn sàng
hơn để xây dựng Nước Chúa!
Vinh quang Chúa trên tất cả mọi sự! De Colores!
Donna Valenti, Miền 2

Nhiều người chúng tôi cũng đến sớm một hoặc hai ngày để được tham
dự chuyến đi xe buýt tham quan quanh đảo, bao gồm những nơi đáng
nhớ, như chuyến viếng thăm tu viện The Virgin of Lluc và cùng hát
trước bức tượng nổi tiếng. Chúng tôi cũng đã đến Cala Figuera, chỗ
mở Khóa Cursillo đầu tiên và San Honorato, là nơi Khóa Cursillo được
đánh số đầu tiên. Chúng tôi kết thúc ngày đó bằng cách viếng thăm
nhà thờ Capuchin, nơi người sáng lập của chúng
ta, Eduardo Bonin yên nghỉ. Đây cũng là chung
một nhà tù nơi Eduardo đã đến thăm các tù nhân.
Tôi cũng đã có được cơ hội, cùng với một số
người khác, đến thăm văn phòng của Eduardo.
Mọi người cảm nhận sự hiện diện Eduardo trong
những căn phòng làm việc này. Thật là một ngạc
nhiên khi tìm thấy tất cả các cuốn sách của ông và
bức tranh nổi tiếng về Chúa Giêsu hiện diện đằng
sau ông trong một vài bức ảnh, toàn bộ các bức
tượng vịt! Tôi đã biết được rằng Eduardo rất
thích vịt vì chúng có thể xuống nước và khi lên bờ
vẫn không ướt!

Jim Santos with cursillistas at Eduardo Bonnin's
CDC thật là một cảm nghiệm đáng kinh ngạc. Mặc
FEBA office with Fr. Mark - 2019 CDC in Mallorca
dù tôi rất vui khi được tham dự và phục vụ cho
một số khóa CDC tại các tiểu bang, nhưng tôi
chưa bao giờ nghe thấy những thông điệp của các bài rollos được đưa
ra với chứng từ chắc chắn như trong ba ngày cuối tháng Mười vừa Cuối cùng, nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, nhiều người
qua. Mỗi Rollista nói với sự khẳng định rằng không thể nghi ngờ gì về trong chúng tôi đã tham gia vào Ultreya hàng tuần, thường xuyên
sự gần gũi của họ với Chúa Kitô và tình yêu của họ đối với Phong Trào được tổ chức tại Palma vào các buổi tối thứ Hai. Thực sự đó là kết thúc
thật hoàn hảo cho một chuyến đi thăm các anh chị em từ khắp nơi trên
Cursillo.
thế giới. Lời khuyên của tôi cho bất cứ ai đọc bài này là; nếu bạn có cơ
CDC thật nhiều hơn, không chỉ qua rollos, nhưng là niềm vui được hội đến thăm Mallorca, đừng ngần ngại. Đừng đi đến các bãi biển,
cùng lãnh nhận Bí tích Thánh thể, tình bằng hữu trong buổi fiesta và hoặc sòng bạc, hoặc tham quan đây đó - thay vào đó, hãy đi và tìm
dành thời gian cho nhau, những người bạn luôn cùng chí hướng và kiếm những người bạn chúng ta trong Phong trào Cursillo ở đó!
yêu thương của gia đình Cursillo.
Jim Santos, NACG
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