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Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!

Tôi tên là Cef Aguillon. Tôi sống khóa Cursillo vào tháng 2 năm 1986 và hiện tại tôi đang là Điều
hợp viên quốc gia ngành tiếng Anh của Phong trào Cursillo Hoa Kỳ. Tôi rất vui được tham dự Đại
hội toàn quốc qua mạng cùng với tất cả các bạn. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.

Mở đầu - Tiếng Chúa gọi
Chúng ta bắt đầu với một suy tư ngắn gọn về tiếng Chúa gọi. Có bao giờ bạn tự hỏi: Chúa muốn gì
hơn ở tôi? Thiên Chúa, qua Chúa Kitô, đang hoạt động trong mỗi chúng ta một cách riêng tư.
Cursillo nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Kitô của Tin Mừng, Giáo hội và Cursillo vẫn đang sống, thật
bình thường và gần gũi chúng ta. Ngài vẫn luôn hoạt động trong cuộc sống của chúng ta, mời gọi,
chỉ đạo, hướng dẫn, đề xuất, đề nghị. Chúng ta không nên sợ hãi, nghi ngờ, hoặc cảm thấy mình bất
xứng khi Chúa gọi. Thiên Chúa đang hoạt động trong cuộc sống của chúng ta ngay trong lúc này, và
chúng ta cũng phải đáp lại ngay lúc này.

Các sách Tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ đầu tiên như thế nào. Chúa
Giêsu đã gọi Phêrô, và ngay lập tức Phêrô, kinh ngạc vì số lượng cá mà họ đánh bắt được, đã thưa
rằng, "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! " Và Chúa Giêsu đã nói với Simon, "Đừng
sợ, từ nay con sẽ thả lưới người." (Luca 5: 8,10). Chúa Giêsu đã gọi những người bình thường như
Phêrô, Giacôbê, Gioan, Phaolô, Mátthêu, và những người khác, và họ đã bỏ lại tất cả và đi theo
Ngài.

Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được mời gọi tham gia vào kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Chúa
muốn chúng ta chia sẻ Tin mừng về tình yêu của Ngài với tất cả mọi người. Kinh nghiệm Cursillo
của chúng ta là một xác nhận của ơn gọi này. Vào tháng 2 năm 1986, tôi đã sống một khóa Cursillo
Ba Ngày mà Khóa này sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Chính tình yêu của Thiên Chúa và Ân sủng
của Ngài, sự ân cần của những người trợ tá và chứng từ của họ, và tình bạn đã có sức thuyết phục
khôn sánh rằng Thiên Chúa yêu thương tôi vô điều kiện.
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Khi sống và trải nghiệm mỗi ngày trong khóa Cursillo, tôi biết chắc chắn rằng Thiên Chúa đã có
mục đích khi cho tôi tham dự một Khóa Cursillo. Đó là trong một lần nghỉ giải lao, ngồi ở Decuria
Phaolô, tôi đã nói to những lời này: “Thầy ơi, xin sử dụng con như khí cụ của Thầy cũng như Thầy
đang sử dụng những người trợ tá can đảm này”. Tôi đã nhận ra rằng Chúa đang kêu gọi tôi đến một
ơn gọi rất đặc biệt. Đó là, yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức của tôi, và yêu
người thân cận như chính mình (Mátthêu 22: 37-39). Và phần còn lại chỉ là lịch sử!

Mỗi người trong chúng ta đã chọn một lối sống: đời sống hôn nhân, linh mục, tu sĩ, độc thân, và
chính trong lối sống này, chúng ta có một ơn gọi. Chính Thiên Chúa đã kêu gọi các bạn. Vâng,
chính Thiên Chúa mời gọi mỗi chúng ta sống ơn gọi của mình. Với một số Cursillistas, ơn gọi của
họ là phục vụ Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài trong tư cách là người lãnh đạo trong Phong trào
Cursillo.

Không phải ngẫu nhiên mà Chúa gọi chúng ta. Mỗi người trong chúng ta là một phần trong kế
hoạch của Thiên Chúa. Thư Rôma chương 8, câu 28 đến 30, nói rằng, “Những ai Thiên Chúa đã
tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công
chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang”.
Do đó, có một mục đích và ý định trong ơn gọi của chúng ta. Qua kinh nghiệm của Khóa Ba ngày
Cursillo, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đến một cuộc sống quy hướng về Chúa Giêsu Kitô. Qua
Cursillo, chúng ta nhận ra được ơn gọi sống những gì là căn bản để là một Kitô hữu, không nhất
thiết phải làm nhiều việc của Kitô hữu, mà là Kitô hữu. Vượt xa hơn những kinh nghiệm sâu sắc
của Cursillo, chúng ta thấy mình đang ở vị trí nào hôm nay, những người lãnh đạo phục vụ trong
Phong trào Cursillo.

Nếu các bạn và tôi thấy chúng ta đang ở vị trí nào hôm nay như một lời đáp trả với ơn gọi, chúng ta
cần hiểu rằng không ai có thể hoàn thành ơn gọi của mình ngay tức khắc. Ơn gọi triển nở và thăng
tiến. Mỗi người trong chúng ta cần xem xét sự chấp nhận của chúng ta đối với ơn gọi đó một cách
thận trọng.

Điều đầu tiên chúng ta phải làm là nhận ra và chấp nhận một thực tế rằng, thật ra, ơn gọi đến từ
Thiên Chúa, và như vậy, nó cần được tôn trọng. Những người lãnh đạo Cursillo, cần phải xem công
việc và sự phục vụ của họ như một ơn gọi, trên hết và quan trọng nhất, trước bất kỳ hoạt động tông
đồ nào khác. Dưới đây là một trích dẫn của ông Eduardo nói về điều này.

“ Trong việc mời gọi các Cursillistas, đặc biệt là những người mới tham dự khóa Cursillo, bởi một
số cha xứ, để đưa họ vào các nhiệm vụ khác nhau hoặc các lãnh vực cụ thể của hoạt động tông đồ
giáo xứ như dạy giáo lý, hoạt động công bằng xã hội, thăm viếng bệnh nhân hoặc các công tác mục
vụ khác; Tôi cho rằng những yêu cầu như thế, sẽ không tạo một sự tiến triển để là Kitô hữu cho
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người Cursillista. Đặc biệt, khi việc quản lý các trách nhiệm cộng đoàn mới như vậy lấy mất đi thời
gian cần có để anh ta thực hiện hành động Kitô hữu cơ bản của mình trong cuộc sống hàng ngày, đó
là làm chứng cho Chúa Kitô ở nơi Thiên Chúa đã đặt để anh ta. (Eduardo Bonín, Sự đóng góp của
Cursillo trong việc Canh tân Giáo xứ)

Hoạt động tông đồ không thể có câu trả lời giống như chúng ta có thể có cho các sở thích, giải trí
hoặc lúc rảnh rỗi của chúng ta: “khi tôi muốn”, “khi tôi có thời gian”, hay “vì tôi thích nó”. Ơn gọi
phục vụ trong Phong trào Cursillo là một sự đầu tư về thời gian, tài năng và, vâng, đôi khi là ngay
cả tài sản của chúng ta, bởi vì Đấng đang mời gọi chúng ta, là Thiên Chúa.

Thiên Chúa vui thích trong việc kêu gọi những người mà chúng ta ít mong đợi nhất để làm công
việc của Ngài. Ngài đã chọn Đavít, đứa con út trong tám người con trai của ông Giêsê, chỉ là một
thiếu niên lúc đó, để làm vị vua tương lai của Israel. Thiên Chúa đã chọn một thiếu nữ trẻ và một
anh thợ mộc ở thị trấn nhỏ Nazareth để làm cha mẹ của Con mình, Chúa Giêsu. Ngài đã chọn
những ngư dân bình thường để trở thành tông đồ của mình và lãnh đạo Giáo hội. Thiên Chúa nhìn
xa hơn những thành tựu chuyên nghiệp và địa vị xã hội. Thay vào đó, Ngài nhìn vào con tim của
dân Ngài. Ngài luôn tìm kiếm những người nam và người nữ yêu Ngài và sẵn sàng tuân theo lời
mời gọi của Ngài, bất kể đó là điều gì.

Điều hợp viên Miền và nhóm Phục vụ Miền
Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi các Cursillistas để phục vụ ở cấp giáo phận, miền, quốc gia và thậm chí
ở cấp thế giới. Vườn nho của Ngài có chỗ cho tất cả các Cursillistas!

Chúng ta hãy xem lại các trách nhiệm của một Điều hợp viên Miền và nhóm Phục vụ Miền. Nhưng
trước tiên, thật là thích hợp khi hai từ đồng nghĩa với từ trách nhiệm là lãnh đạo và nghĩa vụ. Vâng,
Thiên Chúa đang kêu gọi mọi lãnh đạo của Ngài để nhập ngũ hôm nay!

Vậy, chúng ta hãy nói về làm thế nào mà Điều hợp viên Miền và nhóm Phục vụ trong Miền của các
bạn đang ở vị trí này hôm nay? Những người lãnh đạo Cursillo này đã đáp lại lời mời gọi vì họ
muốn chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa với người khác, họ muốn coi trọng và chú ý đến con người,
và họ muốn làm cho các bạn của họ trở thành bạn của Chúa Kitô. Họ đã hiểu rằng tất cả những điều
này có thể thực hiện được chỉ đơn giản bằng cách sống và áp dụng mục đích và phương pháp đặc
thù của Cursillo. Bởi vì sống Cursillo là sống Tin Mừng!

Hiện tại, chúng tôi có 26 Điều hợp viên Miền đang phục vụ trong Phong trào Cursillo Hoa Kỳ. Họ
là những thành viên của Ban Điều hành quốc gia. Thiên Chúa đã kêu gọi mỗi Điều hợp viên để hỗ
trợ các Phong trào Cursillo tại Giáo phận trong các miền tương ứng của họ. Phong trào Cursillo Hoa
Kỳ có 12 miền bao gồm 7 nhóm ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Hoa, tiếng Phi luật tân, tiếng
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Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Cảm ơn sự phục vụ của các bạn và cảm
ơn vì các bạn đã đáp lại lời mời gọi!

Phẩm chất và tiêu chí của một một Điều hợp viên Miền và nhóm Phục vụ Miền
Mục đích - Những người lãnh đạo này hiểu rằng Cursillo chính là việc truyền đạt tình yêu của Thiên
Chúa đến càng nhiều người càng tốt, ưu tiên nhưng không chỉ dành riêng cho những người ở xa
(đang xa cách) thông qua đặc sủng của tình bạn với chính mình, với Chúa Kitô và với những người
khác.

Đặc sủng - Những người lãnh đạo này sống và quảng bá Đặc sủng của Cursillo thông qua gương
sáng.

Sự hợp tác - Đây là những người lãnh đạo Cursillo làm việc với Ban điều hành Miền [các Trưởng
Phong trào] và Nhóm Phục vụ để đáp ứng nhu cầu của các Phong trào tại Giáo phận trong Miền.

Phục vụ - Họ tổ chức các hội thảo được công nhận trên toàn quốc để giúp các Cursillistas biết về
cuộc đời của vị sáng lập của chúng ta, những người đã hỗ trợ ông, và về đặc sủng và lịch sử của
Cursillo.

Sự bền đỗ - Những người lãnh đạo Cursillo này sống và đẩy mạnh phương pháp bền đỗ đó là Hội
nhóm và Ultreya. Họ hiểu rằng đây chỉ là những phương tiện, không phải là mục đích.

Tình bạn - Họ hiểu rằng tình bạn là nền tảng trong Cursillo; do đó, họ khuyến khích nó trong mét
vuông di động của mình ở mọi cấp giáo phận, miền và quốc gia.

Sứ giả - Sự liên lạc liên tục giữa Điều hợp viên Miền, Nhóm Phục vụ và Ban điều hành Miền là
điều cần thiết để giúp mọi người biết về những gì đang xảy ra trong Phong trào ở cấp giáo phận,
miền và quốc gia.

Sùng đạo – Các hành vi đạo đức của họ tạo điều kiện cho một tình bạn cởi mở và riêng tư với Thiên
Chúa trong Chúa Kitô.

Học đạo - Những người lãnh đạo này là những tham dự viên tích cực của Trường Lãnh đạo, nơi mà
cùng với các Cursillistas khác, họ suy niệm về các bài viết của vị sáng lập của chúng ta, về tâm
tưởng, bản chất, mục đích và phương pháp của Cursillo. Thông qua việc học đạo của họ, họ tăng
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trưởng trong kiến thức về bản thân, về Chúa Kitô và những người khác để tăng trưởng trong tình
bạn với cả ba.

Hành đạo - Những người lãnh đạo không áp đặt, họ chỉ đề xuất. Hành động tông đồ của họ được
chuyển thành việc phục vụ người khác, và họ làm như vậy thông qua sự cam kết, tính quyết đoán và
sự kiên trì (kiên định) của họ. Hoạt động của họ là sự hoàn hảo của lòng sùng đạo; hiến dâng chính
cuộc sống của họ cho Thiên Chúa bằng cách điều chỉnh ý muốn của họ theo ý muốn của Ngài, và
sau đó làm những gì họ được yêu cầu làm.

Nhân chứng - Những người lãnh đạo này làm chứng cho một tin mừng tốt nhất là Thiên Chúa qua
Chúa Kitô yêu thương chúng ta, và họ truyền đạt tình yêu đó cho con người thông qua phương tiện
tốt nhất, đó là tình bạn.

Quảng đại - Những người lãnh đạo này sẵn sàng cống hiến thời gian, tài năng và của cải của họ.

Quyết tâm - Những người lãnh đạo này không tìm cách để nổi bật, nhưng để đứng vững trên Tin
Mừng và Đặc sủng của Cursillo.

Khẳng định - Những người lãnh đạo này có sự hỗ trợ của Ban điều hành Giáo phận và Miền, và họ
là những người Công giáo tốt trong Giáo hội và Phong trào.

Phát triển - Họ hợp tác với Ban điều hành Miền để đẩy mạnh sự phát triển lãnh đạo, và đảm bảo
việc Nhóm Phục vụ Miền sẽ có những người lãnh đạo đủ điều kiện để bổ sung vào các chỗ trống
trong Nhóm Phục vụ.

Tính xác thực - Họ đảm bảo có một Kế hoạch Tông đồ trong Miền để hướng dẫn các Phong trào
Giáo phận trong miền khi đáp ứng nhu cầu của họ trong cả ba giai đoạn theo đặc sủng của Cursillo.

Đáng tin cậy - Những người lãnh đạo này đại diện cho Phong trào Cursillo Quốc gia trong mét
vuông di động của họ; do đó, họ ủng hộ và thúc đẩy tất cả các khía cạnh xác thực của Phong trào.

Cá nhân tôi đã phục vụ cùng với nhiều Điều hợp viên Miền và các thành viên của Nhóm Phục vụ và
tôi đã nhìn thấy những phẩm chất này nơi họ. Phục vụ trong tư cách là Điều hợp viên và Nhóm
Phục vụ Miền đòi hỏi phải đi đến các giáo phận khác nhau trong Miền cho các cuộc gặp gỡ, hội
thảo, tham dự các đại hội, hoặc các khóa Cursillo de Cursillos, v.v. Họ sẵn sàng cống hiến thời gian
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và tài năng của mình để phục vụ người khác. Trong một vài trường hợp, họ còn phải nghỉ làm cho
việc đi lại, nhưng điều đó không cản trở họ.
Trong những năm trước, tôi đã có cơ hội đi chung với một số Điều hợp viên Miền, có lần mất cả hai
tuần, để thăm các Ban điều hành Giáo phận và Trường Lãnh đạo trong các miền tương ứng của họ.
Những điều hợp viên này đã rất vui mừng khi gặp trực tiếp các Cursillistas để chia sẻ về Cursillo và
niềm tin của mình với họ. Những tương tác này luôn trở thành một trải nghiệm thú vị đối với họ, và
điều hối tiếc duy nhất của họ là nhiệm kỳ ba năm của họ sẽ kết thúc một ngày gần đây.

Quy trình tuyển chọn Điều Hợp Viên Miền
Các thành viên hiện tại của Nhóm Phục vụ Miền, Linh Hướng Miền, và Ban Điều hành Miền [gồm
các Trưởng Phong trào Giáo phận] sẽ lựa chọn một trong các thành viên của Nhóm Phục vụ Miền
làm Điều hợp viên Miền cho nhóm ngôn ngữ của họ. Người Cursillista này cần có sự hỗ trợ của
Ban Điều hành Giáo phận và Miền và sự chấp thuận của Ban Điều hành Quốc gia.

Những người đủ điều kiện được chọn để làm Điều hợp viên Miền là các thành viên hiện tại của
Nhóm Phục vụ Miền. Họ đã phục vụ ít nhất là một năm trong nhiệm kỳ hiện tại của họ trong Nhóm
Phục vụ Miền, và đồng ý làm Điều hợp viên Miền trong ba năm. Sau khi được chọn, Điều hợp viên
Miền sẽ phục vụ như một thành viên của Ban Điều hành Quốc gia trong thời hạn ba năm.

Điều hợp viên Miền phục vụ cho nhu cầu của các phong trào tại Giáo phận, được xác định bởi Ban
Điều hành Miền. Cùng với Nhóm Phục vụ, họ tổ chức các cuộc hội thảo và đại hội để giúp những
người lãnh đạo Cursillo biết và suy gẫm về Đặc sủng của Cursillo và dụng ý của nó là truyền đạt
tình yêu của Thiên Chúa (truyền giáo) cho con người.

Điều hợp viên Miền là tiếng nói của các Cursillistas trong miền, đặc biệt là trong các cuộc họp của
Ban Điều hành quốc gia. Điều hợp viên là người bạn thúc đẩy tình bạn. Điều hợp viên là một người
lãnh đạo phục vụ để mang lại sự thống nhất về mục đích và sự hiểu biết về tâm tưởng, bản chất,
mục đích và phương pháp của Cursillo dưới ánh sáng đặc sủng của nó.

Phục vụ trong vai trò Điều hợp viên Miền và thành viên của Ban Điều hành quốc gia là một kinh
nghiệm đáng có và là cơ hội để phục vụ. Tôi đã được chọn là Điều hợp viên Miền vào đầu thập niên
90, ngay sau khi làm Trưởng Phong trào Giáo phận. Với tư cách là Điều hợp viên Miền, Nhóm
Phục vụ và tôi đã phục vụ các giáo phận ở bang Texas, Oklahoma, Mississippi và Louisiana, đây là
các giáo phận trong Miền 8. Mississippi bây giờ là một phần của Miền 7. Chúa đã gọi và tôi đã trả
lời! Tôi biết Cursillo là ơn gọi của tôi kể từ khi tôi tham dự khóa Cursillo vào tháng 2 năm 1986.

Tôi đã sử dụng tất cả thời gian nghỉ phép của mình để đi đến các giáo phận khác nhau để tổ chức
các hội thảo và các đại hội miền. Tôi luôn thích thú chia sẻ đức tin của mình và Cursillo với các anh
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chị em của tôi, các Cursillistas. Tôi đã rất vui khi được tham gia vào các cuộc trò chuyện hàng
tháng với các Điều hợp viên Miền để hiểu nhau hơn, trở thành bạn bè, và đi sâu hơn vào đặc sủng
của Cursillo. Tôi đã thấy nhiều Điều hợp viên Miền đến và đi, và hầu hết tất cả trong số họ đã có
chung một ấn tượng; Tôi ước tôi có nhiều thời gian hơn để phục vụ trong tư cách này.
Quy trình tuyển chọn Nhóm Phục Vụ Miền
Nhóm Phục vụ Miền là những người lãnh đạo Cursillo mà qua cầu nguyện và phân định, đã đáp lại
lời mời gọi của Chúa để phục vụ Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài thông qua quà tặng Cursillo.

Mỗi Điều hợp viên Miền có một Nhóm Phục Vụ, được tuyển chọn bởi Ban Điều hành Miền (các
Trưởng Phong trào) trong số các thành viên của Nhóm Dự Bị Phục vụ Miền. Nhóm Phục vụ Miền
bao gồm từ 3 đến 5 thành viên. Tất cả các Điều hợp viên Miền đều đang chuyển sang số lượng
thành viên tối đa của Nhóm Phục vụ là 5. Có một số vị trí đang còn trống trong một số Nhóm Phục
vụ mà các Trưởng Phong trào (Ban Điều hành Miền) đang tích cực làm việc để bổ khuyết. Thời hạn
phục vụ cho mỗi thành viên của Nhóm Phục vụ Miền là bốn năm.

Nhóm Phục Vụ Miền hỗ trợ trong việc phục vụ và đáp ứng những nhu cầu của các giáo phận trong
Miền qua hình thức các hội thảo, các cuộc họp, khóa Cursillo De Cursillos, v.v.

Điều hợp viên Miền và Nhóm Phục vụ Miền có chung các phẩm chất và tiêu chí. Các Trưởng
Phong trào và Ban Điều hành Miền của họ đồng thuận rằng những người lãnh đạo này có kinh
nghiệm cần thiết để trở thành thành viên của Nhóm Phục vụ. Trưởng Phong trào chịu trách nhiệm
cung cấp Hướng dẫn cho Thành viên của Nhóm Phục vụ cho những người lãnh đạo quan tâm đến
việc phục vụ trong Nhóm Phục vụ Miền. Vì những người lãnh đạo này được lựa chọn từ trong
Nhóm Dự Bị Phục Vụ Miền bao gồm những người lãnh đạo có đủ tiêu chuẩn, nên bất kỳ thành viên
nào của Nhóm Phục vụ, với ít nhất một năm phục vụ, đều có thể được chọn làm Điều hợp viên
Miền, và là thành viên của Ban Điều hành quốc gia.

Để kết luận
Các anh chị em của tôi, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta ở vị trí chúng ta đang ở hôm nay,
những người lãnh đạo Cursillo cho Chúa Kitô và Phong trào. Chúng ta biết điều này bởi vì chúng ta
xem đó là kế hoạch của Thiên Chúa. Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 15, nhắc nhở chúng ta về
điều đó. Chúa Giêsu nói với chúng ta, “Thầy gọi anh em là bạn hữu”. “Không phải anh em đã chọn
Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và
hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì
Người ban cho anh em”. (Gioan 15-16)

Đừng ngạc nhiên nếu Thiên Chúa kêu gọi bạn làm điều gì đó cho Ngài mà bạn cảm thấy chưa được
trang bị đầy đủ. Có thể Ngài đang kêu gọi bạn để làm thành viên của Nhóm Phục vụ, hoặc thành
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viên của Ban Điều hành Giáo phận, hoặc làm việc trong nhà bếp tại khóa Cursillo sắp tới, hoặc đơn
giản chỉ để cầu nguyện và dâng Palanca cho Phong trào.

Lúc đầu, có thể các bạn chỉ nghĩ về những gì mình đang còn thiếu, nhưng Thiên Chúa nhìn thấy
những gì bạn đã có: đó là sự sẵn sàng để phục vụ Ngài. Hãy yên tâm rằng Ngài sẽ không để mặc
bạn một mình. Thiên Chúa sẽ ban cho các bạn sự khôn ngoan cần có, Ngài sẽ dẫn các bạn đến
những phương kế mà các bạn đang tìm kiếm, và Ngài sẽ cử nguời đến giúp các bạn. Ngài thậm chí
sẽ cung cấp cho các bạn sự can đảm và tự tin. Do đó, hãy tỉnh thức để nghe được tiếng nói dịu dàng
của Chúa Thánh Thần.
Tôi xin cảm ơn các bạn vì sự phục vụ, lãnh đạo, tình bạn và sự sẵn lòng của các bạn để đáp lại lời
kêu mời phục vụ Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài qua món quà Cursillo.

De Colores & Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn!

Ceferino (Cef) Aguillon, Jr.
Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Anh
Phong trào Cursillo
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