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Thời NiêN Thiếu
Eduardo Bonnin Aguilo được sinh ra tại Palma de Mallocar ngày 4 tháng Năm 1917 trong một căn nhà, 
mà cho đến gần đây, trở thành Niza bar, từ tấm lòng của một gia đình Công giáo hiến tặng cho một cơ sở 
nửa bán sỉ chuyên trao đổi và xuất cảng thóc lúa và hột. Ông là con thứ hai trong số 10 anh chị em. Một 
trong số các anh của ông là Linh mục và một trong các chị ông là Nữ tu có lời khấn. Vào những năm đầu 
tiên Eduardo nhận được một nền giáo dục thiên về tôn giáo từ cha mẹ. Nơi ông theo học đầu tiên là một 
Trường Pháp, trong Học viện La Salle và trí tuệ ông hình thành bởi các Cha Dòng Augustine, và đặc biệt, 
các giáo sư mà cha mẹ ông thuê dạy ở nhà. 
Nghĩa Vụ QuâN Sự
Vào năm 1936, Eduardo có một xác nghiệm cho đời: phải thi hành nghĩa vụ quân sự. Ông nhận thức là có 
nhiều người trẻ có những lý tưởng khác biệt hoàn toàn với lý tưởng của ông, đến chỗ có thể nói rằng: “Có 
những giá trị hoàn toàn khác biệt trong cuộc sống, rất đối nghịch với những gì được thắp sáng và hướng 
dẫn tôi từ lúc trẻ,” và ông nói tiếp: “Điều kinh ngạc này tiếp tục được chứng thực trong cuộc sống của tôi 
ở trại lính, đem tôi đến tư tưởng sau: phải chăng “những người này cảm thấy bị đè nặng bởi Luật lệ hay 
là họ đã làm ngơ với Tín điều?” Với những lý do khác nhau, Eduardo đi đến một kết luận là, chẳng phải 
vì áp chế bởi luật lệ, mà là chẳng có ý tưởng gì về tín điều cả. “Khi tôi đi lên những cấp bậc, (trong quân 
đội) và tôi tiếp xúc với nhiều loại người, mỗi người có một cá tính khác biệt, tôi hiểu rằng Thiên Chúa 
yêu thương họ. Điều này khiến tôi bắt đầu thích thú đến việc đem đến cho họ cái thực tế này”. 
Sứ Điệp Về NhữNg Người Xa CáCh
Từ chỗ những gì ông đã nhìn, sống, và học được cùng những gì ông quan tâm đến người khác và tình 
bạn, Eduardo nhìn thấy một cơ hội qua kinh nghiệm ở trại lính: sự quan trọng mang đến sứ điệp “Thiên 
Chúa yêu thương chúng ta”, đặc biệt cho những người xa cách, những “tha nhân”, những người không 
tin, người khác biệt. Eduardo không bao giờ mất đi ước muốn lớn của ông là đọc và cập nhật những tác 
giả hiện thời. Ông chú ý vào những gì đang đọc mà ông gọi là, “Những tư tưởng gia trong thời điểm cao 
của biến động”. Và ông đọc, đọc và đọc. May mắn là có một bài nói chuyện của Đức Thánh cha Piô XII 
với các Linh mục ở Giáo xứ nhân ngày mùa Chay, bằng cách nào đó đến tay Edduardo. Đó là ngày 6 
tháng 2-1940. Đức Thánh Cha thúc giục chúng ta hãy tìm một cách “mới”, khác với gì thông thường, để 
mọi người, đặc biệt những người xa cách sẽ nhận biết được Tình yêu Thiên Chúa. Vào lúc này trong cuộc 
đời của Eduardo, bài nói chuyện đó, là palanca đánh dấu hành động của ông trong suốt cuộc đời: Tất cả 
mọi người, đáng hơn, là người xa cách, biết rằng Thiên Chúa qua Đức Kitô yêu mến họ. Bài nói “Nghiên 
cứu môi trường” là khởi đầu và là nguồn của tất cả các bài sau đó. Việc chính trước đây của Eduardo tiếp 
tục: đó là sự cần thiết phải mang thông điệp Chúa yêu thương chúng ta cho từ người này đến người khác, 
đăc biệt những người có khỏang cách (ở xa), qua tình bạn.
CôNg giáo TiếN hàNh
Để hiểu sự quan trong của Công giáo Tiến hành trong cuộc đời của Eduardo Bonnin, và sau đó đến 
Cursillo Kitô giáo, có lẽ phải chỉ ra vài ảnh hưởng có liên hệ lịch sử. Công giáo Tiến hành được thành lập 
bởi Giáo hoàng Piô XI. Toàn thể nước Tây Ban nha và cùng một cách đặc biệt ở Mallorca, một cuộc vận 
động lớn của những người trẻ tuổi lên kế hoạch cho cuộc hành hương đến Santiago de Compostela, với 
một chủ đích chính tập hợp “100,000 người trẻ tuổi khắp Tây Ban Nha đến Santiago”. Chủ tịch của nhóm 
trẻ tuổi Công giáo Tiến hành ở Mallorca, José Ferragut, cố tìm ra những người trẻ có kỹ năng lãnh đạo 
có thể giúp cái công tác đầy tham vọng này. Ferragut đã tìm được Eduardo, một người trẻ không ngưng 
nghỉ có khả năng lãnh đạo cao. Eduardo không phải là thành viên của Công giáo Tiến hành mặc dù ông 
có tham gia vài cuộc họp của họ. Trong quan điểm của Eduardo, Công giáo Tiến hành giới hạn phạm vi 
hành động    trong những người thực hành “tôn giáo” và cho những giáo hữu và Eduardo cũng hiểu công 
việc của giáo xứ thì tốt, nó chỉ cần thiết trong phạm vi giáo xứ, như Đức Thánh Cha Piô XI nói. Eduardo 
muốn đi xa hơn, đến chỗ xa cách, đến những người không tin, người khác biệt, những người sống trong 
môi trường không có giá trị Kitô giáo. †

https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/cursillo-la-gi/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trung-tam-hoc-lieu/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/tai-lieu-cursillo/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ban-tin-trung-uong/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/xin-goi-palancas/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/mau-don-va-tuong-trinh/
https://www.natl-cursillo.org/links-contacts/
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T hế là hoàn tất. Với niềm vui rộng mở, quảng 
cáo rầm rộ, nhiều khích động, lắm trục trặc và 
chưa khi nào có trước đây trong Cursillo, 

những Bài nói trên mạng, Đại hội 2020 qua hình 
ảnh đã xảy ra. Bất chấp đại dịch, giãn cách xã hội, 

khung nền Zoom, chia sẻ họp nhóm và thánh lễ trực 
tuyến, với trên 700 người tham dự và cảm nghiệm trong hai ngày 
điều không thể tưởng có thể xảy ra tại một sinh hoạt của Cursillo 
– không tiếp xúc cá nhân. Không có gì khác trong mét vuộng di 
động ngoài người phối ngẫu, thú cưng, và máy điện toán. Trên hết, 
chúng ta là những cursillistas. Chúng ta mời từng người, chúng ta 
lập nhóm, chúng ta tổ chức Ultreya, chúng ta được tìm thấy qua 
tình bạn cá nhân. Chúng ta ôm nhau, bắt tay, cười, chia sẻ bữa ăn; 
chúng ta là, tôi phải nói thế nào, “hiện hữu hình ảnh”. Và là như 
thế, từ chiều thứ sáu qua thứ bảy chúng ta “hình ảnh hiện hữu” 
Chúng ta hãy hình dung thế này, Eduardo Bonnin, vị sáng lập của 
chúng ta, được biết đã giữ lại nhiều ghi chú. Tôi đã ghi chép lại. 
Ông cấu tạo ra một khóa 3-ngày cuối tuần đã làm thay đổi nhiều 
cuộc đời và đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới hôm nay. Ông 
đã dạy chúng ta những gì? Phải có một Lý tưởng, tự biết mình, biết 
Chúa Kitô và biết người khác. Đúng thế, chúng ta có hết trong một 
Đại hội 2020 qua hình ảnh tóm gọn. 
Đại hội là Ultreya lý tưởng trong môi trường hiên nay của chúng 
ta. Chúng ta phải nghiên cứu con người trong Môi trường chúng 
ta. Nghiên cứu giúp chúng ta vượt qua cách ly, sợ hãi, mất hy vọng, 
khi quỉ Satan vui mừng vì nhà thờ phải đóng cửa. Nghiên cứu giúp 
chúng ta đến với khung hình để có thể nhìn thấy khuôn mặt của 

người khác, nghe tiếng của nhau và đúng thế đôi khi nghe phía sau 
môi trường qua những micro không bị câm. Chúa Thánh Linh thúc 
đẩy cấp lãnh đạo không dời ngày hay hủy bỏ, nhưng tìm ra một 
hướng khác. Và họ đã làm được. Giám mục Nevares cử hành 
Thánh lễ như thể cho cả triệu người tham dự. Cha Mark nói về 
cuộc gặp gỡ của ngài với Chúa Kitô. Nadia nói về Tình bạn. Cef 
Aguillon nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa kêu gọi từng người 
phục vụ qua hành động. Juan Ruiz nói về làm một người Lãnh đạo 
Kitô giáo. Bobbi Lavoie cho thấy chứng tá của chị, chị lắng nghe 
tiếng gọi chị. Có ai muốn những điều này chỉ qua hình ảnh? Dĩ 
nhiên không. Nhưng chẳng thà có còn hơn không. ULTREYA Bước 
tới, qua bất kể trở ngại gì. Thành công, đúng THÀNH CÔNG!!!  
Tôi bước ra khỏi sự kiện này với thúc dục phải hành động. Tình 
yêu Cursillo tăng trưởng. Tôi có một sự hoán cải, một biến đổi giải 
quyết vấn đề để tiếp tục bước tới. Tôi thấy không biết bao nhiêu 
người trên mạng, hứng khởi, vẫy chào bạn, cả trăm người nói 
chuyện với nhau mà thông điệp vẫn đến được bạn họ. Tôi đã thấy 
nhiều người tôi đã kết làm bạn qua những Đại hội trước đây và tôi 
vẫy tay chào họ; họ cũng vẫy chào lại --- ồ có thể là họ chào ai khác 
đấy—chẳng sao chúng ta sẽ gọi đó là vẫy tay hình ảnh. Họp nhóm 
chia sẻ có những khó khăn về kỹ thuật nhưng chúng ta vẫn chịu 
được. Chúng ta học hỏi, chúng ta lượng giá, chúng ta cải thiện. Giờ 
đây chúng ta có cách dùng hình ảnh để đến với môi trường chúng 
ta. Làm Bạn, Là Bạn và Mang Bạn đến với Chúa Kitô. De Colores 
và hãy luôn TIẾN LÊN!

Vince Johnson, Region 10 Coordinator

Các bạn thân mến trong Chúa Kitô,

Tôi tham dự Khóa Cursillo nhiều năm về trước khi còn là một Linh mục trong 

Tổng Giáo phận St. Louis và tôi rất vui, hết lòng ủng hộ và chuẩn thuận cho 

Phong trào Cursillo ở East Tennessee này. Một Khóa Cursillo cuối tuần thật sự là 

một hành trình tâm linh, một cơ hội để bước châm lại, và để sự hiện diện của 

Chúa Thánh Linh chạm đến cuộc sống của từng người một cách sâu thẳm và đầy 

ý nghĩa. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau khóa là những ích lợi cụ thể sẽ mang bạn 

đến gần hơn với Thiên Chúa tốt lành đầy ân sủng của chúng ta, đồng thời cho 

chúng ta những phương pháp đặc biệt để mang đến cùng sự đổi mới tâm linh cho 

tất cả môi trường của các bạn. Cuộc gặp gỡ này với Chúa Kitô cho chúng ta hiểu 

sâu hơn cái ý nghĩa là một người bạn của Chúa Kitô, và mang các bạn mình đến 

với Ngài. Tôi tin là bạn sẽ nhận ra rằng  Khóa Cursillo cuối tuần là một trong 

những cách tốt nhất mà bạn có thể chọn để tận hưởng ba ngày. De Colores. 

Thân mến trong Chúa Kitô

Đức Cha Richard F. Stika.
Giám Mục Knoxvile
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Với niềm vui lớn và đầy lòng biết ơn, Tôi tạ 
ơn Chúa đã cho tôi cơ hội tham gia Đại hội 
toàn quốc qua Hình ảnh trong hai ngày 24 

và 25 tháng 7-2020. Tôi muốn nói cám ơn với tất 
cả các tham dự viên đã cống hiến thời giờ và cố 

gắng để nối kết mọi người qua ZOOM thành Đại hội 
qua hình ảnh và là một phần của câu chuyện này.
Tôi rất ngưỡng mộ giới lãnh đạo và sự cống hiến mà các Điều 
hợp viên Miền và các anh chị lãnh đạo khác đã làm trong Đại 
Hội qua Hình ảnh và riêng Jesse và Nadia qua sự kiên nhẫn 
trong công việc khó khăn của họ. Chúng ta đã có thể chia sẻ tình 
bạn với tất cả mọi người trong toàn quốc và với những người 
các quốc gia khác
Thực sự là qua đại dịch Covid-19 tất cả mọi việc đều không như 
cũ. Nối kết qua hình ảnh không có ý nghĩa như nối kết qua con 
người. Cuộc sống của nhiều người không như cũ, cuộc đời 
chúng ta không như trước. Thực tế là chúng ta sống khác trước, 
và cho dù tôi rất mong muốn được gặp gỡ lại từng người lấp đầy 
căn phòng với các Cursillistas, Đại hội qua Hình ảnh giúp tôi 
sống Đặc sủng Cursillo và trải nghiệm tình bạn trong một buổi 
hội họp đầy màu sắc với tất cả mọi người như là thực tế vậy.
Chúa Thánh Linh luôn hiện diện trong mọi lúc; những bài nói 
được nối kết với nhau và tôi rất xúc động khi nghe Giám Mục 
Nevares nói về những vị sáng lập Phong trào Cursillo, đó là 
một món quà đẹp đẽ tiếp tục sống trong lòng chúng ta. Tôi 
ngẫm nghĩ về những khó khăn và trở ngại mà Eduardo Bonnin 
đã gặp, và tôi thấy rằng mình cần phải đọc nhiều hơn, để biết 
thêm về tư tưởng của Eduardo nhờ đó có thể hiểu và nhận thức 
rõ để sống Đặc sủng Cursillo và làm thế nào phụng sự Chúa 
Kitô qua Phong trào. 
Những bài nói làm tôi nghĩ về Tình bạn (Bạn với Chúa Kitô, với 
bản thân và với những người khác) với nhận thức rằng Chúa 
Kitô yêu thương tôi và Ngài muốn tôi nên Thánh. Vì lý do này 
khiến tôi xác tín vào lúc này hơn bao giờ hết, tự hứa sẽ đem kinh 
nghiệm sống Cursillo đến với mọi người tôi sẽ gặp. Phong trào 
Cursillo được sinh ra để nói với con người là Chúa Kitô YÊU 
THƯƠNG họ, đặc biệt với những người xa cách, nhưng chúng 
ta cần phải trở nên bạn với Chúa Kitô để biết rõ người hơn, càng 
biết người hơn chúng ta càng chiếu soi ánh sáng của người để lôi 
cuốn người khác đến với Chúa Kitô. Chúng ta cần phải có thêm 
thời giờ với người khác, qua tiếp xúc cá nhân, và bằng cách này, 
tôi muốn nói trong thực tế chúng ta tiếp xúc cá nhân qua hình 
ảnh, qua điện thoại hay bất cứ phương tiên nào khác. Chúng ta 
cần nối kết để biết mình nhiều hơn, hiểu rõ mình hơn, lắng nghe 
mình hơn bởi vì khi chúng ta lắng nghe lâu đủ để thành bạn, thì 
bạn sẽ bắt đầu hỏi và biết về bạn và rồi tình bạn sẽ lớn dần lên.
Eduardo nói là con người làm nên và hình thành lịch sử và vì 
thế, khi con người được cải đổi qua tình bạn, lịch sử cũng sẽ 
biến đổi tự bên trong ra ngoài và những môi trường ở mọi lãnh 
vực khác trong cuộc sống chúng ta sẽ được biến đổi
Giờ đây tôi có nhiều bạn hơn vì được gặp trong Đại hội qua 
Hình ảnh, và tôi cảm tạ Chúa cho chúng ta kỹ thuật để trên 700 
con người qua Zoom có thể cảm nghiệm được sống trong mầu 
sắc và ân sủng của chia sẻ tình bạn. Tôi khuyến khích các bạn 
tiếp tục liên lạc với nhau để giữ cho ngọn lửa luôn cháy sáng và 
sống trong muôn sắc mầu với hy vọng sẽ cùng được gặp lại sớm 
hơn trong vòng tay Chúa Kitô.

Conchita Mayorga, Region VI Spanish Coordinator

T hiên Chúa thật là một Thiên Chúa thấu suốt mọi sự 
và đường lối của Ngài thật kỳ diệu. Ai có thể tiên liệu 
là vào tháng Ba năm nay, 2020 cả thế giới đã phải 

trải qua một ngưng nghỉ bùng phát và bất chợt cho cuộc 
sống bình thường và quen thuộc của chúng ta? Biến cố 

này thật không thể ngờ đến khiến không ai có thể tưởng 
tượng rằng cái đại họa này lại xảy ra trong cuộc đời mình. 

Tuy nhiên, một điều chắc chắn cho đức tin chúng ta, là những người Công 
giáo đã được rửa tội. Hồng ân Thiên Chúa đã tuôn đổ trên thế giới giữa lúc 
khó khăn của đại dịch. Tôi tin tự đáy lòng mình là nếu bạn để Chúa tự do 
hứơng dẫn bạn, Ngài sẽ mở ra cánh cửa hy vọng và cơ hội cho bạn khi bạn 
cảm thấy mất mát và tuyệt vọng.
Được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Linh, Phong trào Cursillo đã tổ chức một 
cuộc gặp gỡ qua hình ảnh để làm tăng trưởng mối liên kết và hiệp nhất 
các thành viên. Mặc dù cuộc tập hợp này được thực hiện qua hình ảnh, 
nhưng nó đã không làm mờ nhạt đi tình thân hữu giữa các Cursillistas 
trên tòan Hoa Kỳ. Điều này chứng thực sức mạnh của sự liên kết giữa các 
người tham dự. Chúng ta cùng chia sẻ với nhau cuộc gặp gỡ với Chúa 
Jesus và cuộc sống ngày thứ tư đã khích động tất cả mọi người trong 
cuộc tập hợp này. Hơn 700 người ghi danh hứng khởi chào mừng nhau 
với lời gào “De Colores” giống như mỗi người đang ở tại chỗ ngồi thực 
sự. Những nụ cười rạng rỡ, những tiếng cười vui tươi, và những tay vẫy 
chào choán hết màn hình.
Bài nói chủ đề chính của Linh hướng cùng những bài nói sống động đã 
mang tôi trở lại với khóa tĩnh tâm Ba ngày cuối tuần. Khóa Tĩnh tâm 
cung cấp cho tôi những kiến thức chắc chắn và hợp lý về ba cuộc gặp gỡ 
[với bản thân, với Jesus và với tha nhân] để sống một đời sống Kitô giáo 
đúng nghĩa. Nó đã mở tròng mắt cuộc đời cận thị của tôi để tôi tăng 
trưởng cuộc sống tâm linh của tôi. Đó là khởi điểm cho ước muốn tìm 
biết Jesus và bước theo Ngài, trong khiêm nhường, biến đổi mình thành 
một người Kitô hữu đáng yêu thương hơn như được miêu tả trong bức 
tranh “Chúa Kitô đứng trước cửa lòng” sách Khải Huyền 3:20 “Này đây 
Ta đứng trước cửa và gõ”
Tất cả các bài nói của bốn diễn giả đều khích động. Chúng nhấn mạnh 
đến những thông điệp căn bản của chiếc kiềng ba chân Cursillo: sùng 
đạo, học đạo và hành đạo. Đó là nền tảng của đời sống tâm linh mỗi 
người Kitô hữu. Khi sùng đạo và học đạo được thực hành liên lỉ với nhiệt 
tình, hành động tông đồ với tình yêu thương [làm việc Chúa theo cách 
của Chúa] sẽ theo sau.
Cha Mark nhấn mạnh thực hành Sùng đạo như là một cuộc nói chuyện 
thân hữu với Jesus. Cha giải thích những cách thế cầu nguyện. Điều đánh 
động tôi nhất là cầu nguyện cá nhân theo cách thức A-C-T-S: Adoration 
(Tôn sùng), Contribution (Thống hối), Thanksgiving (Tạ ơn), và 
Supplication (Thỉnh nguyện). Nó giản dị, chân thành và giống như đứa trẻ 
nói chuyên với Jesus 
Cef Aguillon nói rằng “đừng cảm thấy không thích đáng hay không sẵn 
sàng cho công tác” hãy tin tưởng và trông cậy vào Chúa và sẽ có thành quả. 
Nó nhắc nhớ tôi đến câu Phúc âm Thánh John 15:4 “Hãy ở trong Ta và Ta 
ở trong ngươi, như cành nho không thể tự nó sinh trái, nếu nó không bám 
vào cây nho, ngươi cũng không thể làm gì nếu không bám vào Ta”. Cef 
Aguillon đã dẫn chứng nhiều câu nói quen thuộc phản ánh nhân đức 
khiêm nhường như “Đừng gánh chịu mà hãy tự nguyện” và “Đừng chỉ 
đứng ra mà là đứng vững”. Một người Lãnh đạo Kitô giáo là người đầy tớ 
khiêm nhường như đã được nói trong Phúc âm Thánh Mathew20:28: 
“Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng 
là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”
Khuôn mặt và tiếng nói Chị Nadia trở nên lặng lẽ vì trục trặc kỹ thuật.
Với nụ cười, cử chỉ lịch thiệp, và thái độ lôi cuốn, Juan Ruiz cho chúng ta 
thấy hiện thân của một Cursillista tràn đầy niềm vui. Anh là một người 
lãnh đạo thực sự khi đã can đảm nói rằng, “Một thế giới đẹp tươi, những 
con người rất quan trọng, và cuộc đời thì đáng sống”
Vào cuối lễ Bế mạc, những lời của vị sáng lập, Eduardo Bonnin trở nên rất 
rõ ràng: “Chúng ta KHÔNG chỉ được kêu gọi MANG Phúc Âm cho thế 
giới, nhưng LÀ Phúc Âm”

Fe Hortinela, San Francisco Filipino Group Region XI
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Có khoảng chừng 800 Cursillistas, Giáo dân, Tu sĩ và người sùng 
đạo tụ tập với nhau qua hình ảnh trong hai ngày 24-25 tháng Bảy-
2020 để mừng Đại hội Toàn quốc lần thứ 30 và là lần đầu tiên qua 
hình ảnh. Thế giới bị tê liệt nhưng đã không ngăn chặn được chúng 
ta! Chúng ta gặp nhiều trục trặc kỹ thuật, nhưng Đặc sủng Cursillo 
đã hiện diện, và chúng ta làm nên lịch sử!
Bạn có mặt, bạn kiên nhẫn, tình bạn, văn hóa của bạn và tình yêu 
Chúa Kitô và Cursillo của bạn đã làm cho Đại hội Toàn quốc này rất 
đặc biệt. Có thể coi như một pha trộn giữa các nhóm ngôn ngữ 
trong cuộc gặp gỡ đầu tiên qua hình ảnh: Anh ngữ, Hoa ngữ, Phi 
Luật Tân, Đại Hàn, Tây Ban Nha, và Việt Nam. Một lời ‘cám ơn đặc 
biệt” đến tất cả các Cursillistas, những người làm việc đằng sau 
khung hình để Đại hội này có thể hiện thực và rất chân thành cám 
ơn Anh Jesse Jones, và Anh Dennis Gramalinda, cả hai thuộc Miền 
XI, nhóm Filipino; vì gánh nặng của kiên nhẫn, chân tình, và giúp 
đỡ trên cái nền của hình ảnh gặp gỡ. Anh Jarell Minh thuộc Miền 
VIII, Nhóm Việt Nam đã thiết kế áo T-shirt và truyền đơn cho Đại 
hội qua hình ảnh. 
Các Cursillistas khác như, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Cindy 
Bruno, Người dẫn chương trình Gloria Miranda, Thư ký Văn 
phòng điều hành, Linh hướng, Nhân viên, Thiện nguyện viên, và 
tất cả mọi thành phần đóng góp; Đại hội này không thể thực hiện 
nếu không có những đóng góp vô điều kiện và tình yêu Chúa Kitô 
của các bạn.
Cám ơn các Linh hướng của chúng ta, Cha Eduardo A. Nevares, 
Linh hướng Quốc gia Cursillo Episcopal, và Phó Giám mục Phoenix, 
đã cử hành cả hai thánh lễ trực tuyến từ Phoenix. Diễn giả chính 
Cha Mark Seiker Linh hướng Cursillo toàn quốc trình bày về gặp 
gỡ cá nhân với Chúa Kitô. Thầy Phó tế Andres Carrillo Phụ tá Linh 
hướng hướng dẫn Sabatina sáng thứ bảy để tôn vinh Mẹ Maria. 
Ceferino Aguillon nói về trách nhiệm của Điều hợp viên Miền, và 
Juan Ruiz nói về Lãnh Đạo Kitô giáo trong Phong trào Cursillo. Đại 
hội toàn quốc kết thúc với bài hát De Colores đặc biệt trên YouTube 
do Cha Einer Ochoa Linh hướng nhóm Tây Ban Nha, Miền XI trình 
diễn. Sau Đại hội, nhiều người đã lưu luyến ở lại trong khung hình 
để tiếp tục gặp gỡ, trò chuyện trong tình bạn!
Tất cả những bài nói được trình bày trong Đại hội sẽ được đăng 
trong Trung tâm Tài liệu trên trang mạng của Cursillo Toàn quốc. 
Vui lòng chờ cho khoảng từ 2-3 tuần sẽ có.

Nadia Valladolid, NCSA

Cập nhật Tài khoản Amazon Smile
Từ lúc khởi đầu (tháng 11/2016–21 tháng 5/2020): $3060.67
Quí cuối cùng, 21 tháng 5, 2020: $237.75
Mua sắm trên amazon Smile và chọn: National Cursillo 

Inc, in Jarrell TX là tổ chức bất vụ lợi của bạn

Chiến dịch đóng góp $3 trong Đại hội Toàn quốc: $2143

 ☛ Nhóm Anh ngữ: Để biết số tiền đóng góp xin bấm vào:
https://www.natl-cursillo.org/donate-to-cursillo/

 ☛ Nhóm Tây Ban Nha:
https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar-a-cursillos/

 ☛ Nhóm Việt Nam: Ủng hộ $3 cho ngành tiếng Việt:
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/

Là một phần trong Đại hội Toàn quốc qua hình ảnh này là một 
“phút giây kề cận với Chúa Kitô” vì tôi có thể nhìn và cảm được 
bàn tay Thiên Chúa trong suốt tiến trình, trước trong và sau 
Đại hội. Thật là kinh ngạc làm sao hơn 700 cursillistas có thể 
cùng nhau giản dị lớn lên trong tình yêu và tình bạn của Thiên 
Chúa. Nhảy từ nhóm nhỏ này sang nhóm khác cũng là kinh 
ngạc bởi tôi có thể nhìn và chia sẻ với cả 700 cursillistas. Cho 
dù có một vài khó khăn kỹ thuật, mọi người đều bình tĩnh và ở 
lại chung vui trong thời gian có thêm với nhau.  Thiên Chúa 
thật tuyệt vời!
Juan Ruiz, Điều hợp viên Quốc gia ngành Tây Ban Nha
 
Sửa soạn cho Đại hội Toàn quốc qua Hình ảnh, mà không biết 
điều gì sẽ xảy đến, Tôi rất ngạc nhiên làm sao có thể dễ dàng 
nhìn vào khuôn hình để thấy số người tham dự cứ tăng… 
tăng… lên đến gần 700 cursillistas. Nhìn thấy mặt khi họ vào 
khuôn hình thật là lý thú. Đã từng biết thế nào về Đại hội Toàn 
quốc thực tế với nhiều người, tôi lại thấy cũng cùng một cảm 
nghiệm, cùng niềm vui, khích động, và tâm linh trong tât cả 
mọi người. Tôi cũng bị đánh động bởi những thông điệp, 
những Cursillistas đã nói họ được đánh động thế nào, cho dù 
vẫn có những khó khăn về kỹ thuật.
Gloria M. Miranda

Đức Giám Mục Nevares xin lỗi vì tất cả những trục trặc kỹ 
thuật đã xảy ra… vào lúc bắt đầu Thánh lễ vọng chiều thứ 
bảy… Tôi cảm thấy xúc động vì lòng khiêm nhường của ngài.
Linda Buhay

Đại hội toàn quốc qua hình ảnh thật là một sự chúc phúc! Nối 
kết ~700 Cursillistas qua kỹ thuật điện toán làm tăng thêm 
“niềm vui tình bạn” phát xuất trong lòng. Mặc dù Cursillo phải 
là “tiếp xúc cá nhân”, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội 
đến với nhau qua hình ảnh để chúng ta có thể nhìn thấy, mỉm 
cười và vẫy tay chào mừng lẫn nhau: De Colores! Tôi cám ơn 
tất cả mọi người đã tham dự Đại hội. Cám ơn sự hiện diên của 
bạn. Tôi cũng cám ơn Nadia và nhóm cộng tác đã làm nên việc 
lớn khi họ lên kế hoạch cho Đại hội. Có Thiên Chúa, mọi sự đều 
có thể! Des Colores!    
Cef Aguillón, Điều hợp viên Quốc gia ngành Mỹ

Thật là kinh ngạc nhìn thấy rất nhiều người hăm hở gặp gỡ 
nhau, thú nhận là rất nhiều hơn là tôi mong đợi. Tôi suýt đã 
không tham dự được vì công việc nhưng tạ ơn Chúa, tôi đã 
không bị lỡ cơ hội này để cùng làm nên lịch sử với đại gia đình 
Cursillo. Tất cả những bài nói đều hứng khởi và đánh động 
lắm. Cám ơn tất cả diễn giả và cống hiến của ban tổ chức với 
những cố gắng chắn chắn đã được mọi người ghi nhận. Cũng 
cám ơn tất cả các bạn ở VP Quốc gia rất nhiều đã cho tôi cơ hội 
đóng góp một chút nhỏ nhoi vào đó. Thiên Chúa thật vĩ đại!
De Colores!
Jarell M.

https://smile.amazon.com/ref=nav_logo
https://www.natl-cursillo.org/donate-to-cursillo/
https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar-a-cursillos/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/

