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KHÓA CURSILLO ĐẦU TIÊN

B
ất kể có nhiều khó khăn, KHÓA CURSILLO ĐẦU 
TIÊN TRONG LỊCH SỬ được khai sinh. Đó là thời 
điểm của ơn phúc, của đặc sủng, nhưng cũng là kết 
quả của rất nhiều cầu nguyện. Khóa Cursillo đầu tiên 

được biết như là khóa Cursillo của Cala Figuera, bởi vì nó 
được xem như thế, vào lúc đó tại nơi nó được khai mạc. Khóa 
Cursillo được tổ chức trong một tòa nhà của thị trấn Cala 
Figuera, gọi là Mar y Pins vào ngày 19 - 21 tháng tám, 1944.  
Khóa Cursillo tháng tám năm 1944 với Edurado là khóa 
trưởng. Linh hướng khóa là Cha Juan Juliá và các thầy dạy 
(người lãnh đạo, nói bài) là Jaime Riutor và José Ferragut. Có 
tất cả 14 cursillistas tham dự là: Sebastián Mestre, Antonio Binimelis, Leopoldo Febrer, Bartolomé 
Obrador, Miguel Rigo, Francisco Oliver, Onofre Arbona, Francisco Grimalt, Salvador Escribano, 
Damián Bover, Antonio Mesquida, Francisco Estarellas, Antonio Obrador và Antonio Ma.
Khóa Cursillo Cala Figuerra được biết với tên Cursillo Của Các Lãnh Đạo Hành Hương vì đó 
là cách nó được chấp nhận. Eduardo nói trong “Chứng Từ Tâm Linh” rằng, “Đây là khóa “Cursillo 
ba ngày cuối tuần” đầu tiên, và mặc dù chúng ta gọi nó là “Cursillo của các Lãnh đạo Hành hương”, 
bởi vì chúng tôi không được phép gọi nó dưới bất kỳ cái tên nào khác. Khóa Cursillo này không 
giống như các khóa cùng tên (các khóa Cursillo Công giáo Tiến hành) đã được tổ chức tại Marlorca 
cho đến thời điểm này.” (Chứng Từ Tâm Linh Của Tôi).
Khóa Cursillo này đã có tất cả những yếu tố căn bản của cái gọi là Cursillo Kitô giáo, ngoại trừ bài nói 
thứ nhất (Lý Tưởng) và bài cuối cùng (An Toàn Trọn Vẹn), chúng được thêm vào trong thập niên 
1950 và từ đó trở nên thành phần của phương pháp phong trào.
Eduardo đã từng nói nhiều lần là từ khóa Cursillo Cala Figuerra, ông tiếp tục dùng cùng một phương 
pháp những tài liệu cho các khóa Cursillo sau để chứng thực khóa Cursillo năm 1944 là khóa Cursillo 
đích thực toàn vẹn.
Như đã nói ở trên, Eduardo giữ tên gọi của các bài nói Sùng đạo, Học đạo, Hành đạo và Người Lãnh 
đạo, nhưng nội dung của chúng đã được duyệtw xét lại hoàn toàn cho phù hợp ý hướng của ông. 
Eduardo đã chép lại nội dung của tất cả các bài nói này và những bài nói trong khóa Cursillo dựa trên 
“Nghiên Cứu Môi Trường” của ông theo thứ tự có liên hệ với nhau và mục đích của chúng. 
Bởi thế, Cursillo Kitô giáo được sinh ra bởi Ý định Thiên Chúa và cảm hứng của Ngài, đã có được 
trong con người Eduardo Bonnin. Vào tháng 11 năm 1944, một thời điểm quan trọng khác đến với 
Eduardo, Ông được chỉ định làm Chủ tịch văn phòng Công Giáo Tiến hành tại Marlloca trong kỳ họp 
thứ VI của đại hội giới trẻ, một chức vụ ông giữ cho đến năm 1951.
Năm 1945, Eduardo tham dự khóa III “Cursillo Cho Những Người Hành Hương Tiên Tiến” tổ chức 
tại Lluc và trình bày bài Nghiên Cứu Môi Trường của ông.
Sau khóa Cursillo Cala Figuerra năm 1944, một khóa Cursullo thứ II được khai mạc vào tháng 9 năm 
1946, với chỉ dẫn của Eduardo. Khóa Cursillo tổ chức tại Nhà Nguyên San Salvador, Felanitx, nằm về 
phía nam của đảo Mallocar. Linh hướng là Cha Juan Juliá và Eduardo là khóa trưởng. Các thầy dạy 
(lãnh đạo) là Antonio Ruiz và Guillermo Estarellas và hai lãnh đạo của Công giáo Tiến hành. Lễ bế mạc 
của khóa Cursillo này có Cố vấn Giáo phận, Cha Jose Dameto tham dự, như là chính thức chuẩn thuận 
của Giáo phận cho Cursillo là “hệ thống mới” của giáo hội.
Vào cùng năm 1946, Eduardo hoàn tất nghĩa vũ quân sự và nhờ đó, ông có thêm nhiều thời gian rảnh 
rỗi dành cho những gì ông lưu tâm và có cảm hứng.
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G I Ả I  T H Í C H  V Ề  VĂ N  P H Ò N G  Đ I Ề U  H À N H  Q U Ố C  G I A

M
ột trong những cơ cấu sinh hoạt của Phong trào 
Cursillo là Văn phòng Điều hành. Có lẽ Hoa kỳ 
là quốc gia duy nhất được chia ra làm 12 Miền 
và có 27 Điều hợp viên Miền đại diện cho những 

ngôn ngữ Tây Ban nha, Anh, Việt Nam, Phi Luật tân, Đại Hàn 
và Bồ Đào nha. 
Các Điều hợp viên Miền, cùng với Giám mục Linh hướng Quốc 
gia (người có nhiệm kỳ 5 năm); Linh hướng Quốc gia và Phụ tá 
Linh hướng Quốc gia kết hợp thành Văn phòng Điều hành Quốc 
gia trong một nhiệm kỳ 3 năm.
Văn phòng Điều hành Quốc gia cùng với các Điều hợp viên 
Quốc gia các nhóm ngôn ngữ, sát cánh làm việc để duy trì sự 
hiệp nhất và gìn giữ sự tinh tuyền của đặc sủng Phong trào 
Cursillo tại tất cả các giáo phận của Hoa kỳ qua những Buổi 
họp, Hội thảo, các khóa CDC, Đại hội toàn quốc, Kế hoạch Tông 
đồ Quốc gia và những công việc cần thiết khác.

Văn phòng Điều hành Quốc gia họp hai lần một năm để nhận 
định qua cầu nguyện, thiết lập các luật lệ cho phù hợp với các 
nguồn tài liệu chính thức được dùng cho Phong trào Cursillo 
của Hoa kỳ. Họ có trách nhiệm nâng cao tình bạn và thúc đẩy 
các cuộc đối thoại để hiệp nhất và tăng trưởng những ý hướng 
tốt của Phong trào. Họ chỉ dẫn và phục vụ các nhu cầu cần thiết 
của các giáo phận khi được đòi hỏi. Điều quan trọng nhất là các 
thành viên của Văn phòng Điều hành Quốc gia phải biết về Đặc 
sủng của Phong trào và có thực hành phương pháp phong trào, 
bởi vì điều này cho thấy một viễn ảnh rõ rệt của bản chất, mục 
đích và tâm tưởng của Phong trào.
Các buổi họp của Văn phòng Điều hành Quốc gia được giám sát 
bởi Hội đồng Điều hành Quốc gia, được lựa chọn ra từ các Điều 
hợp viên miền đã có phục vụ ít nhất một hơn năm trong chức 
vụ. Họ chọn hai người mỗi năm cho một nhiệm kỳ hai năm. Khi 
đã chọn xong, người có số phiếu cao nhất trở thành Phó Chủ 

C ảnh tỉnh, Sẵn sàng, Mừng vui, Hy vọng!

Trong bốn tuần lễ Mùa Vọng, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta với bốn chữ này: Cảnh tỉnh, Sẵn sàng, 

Mừng vui, Hy vọng! Mỗi ngày Giáo hội mời gọi chúng ta sống cuộc sống mỗi người trong niềm hy 

vọng, cảnh tỉnh, sẵn sàng cho sự giáng lâm của Đấng Cứu rỗi Giêsu Kitô. Chúng ta biết rằng Chúa 

Giêsu đã đến qua lịch sử rồi. Chúng ta cũng biết Người sẽ lại đến trong vinh quang vào ngày tận thế. Người 

cũng đến trong vinh quang qua Phụng tự và các Bí tích của Hội thánh…và ngay cả trong cuộc sống hằng ngày 

của chúng ta.

Tuy nhiên, việc Chúa Giêsu ngự đến không luôn giống cách thức bình thường chúng ta mong đợi. Giêsu thật như một Thiên 

Chúa của sự bất ngờ. Vào tháng ba, khi chúng ta bắt đầu sống với Covid-19, một người bạn chia sẻ với tôi một câu hỏi thích thú: 

“Cái gì vô dụng nhất đã mua trong năm 2019?”… “Một cuốn sổ kế hoạch năm 2020!” Cuộc sống của hầu hết chúng ta trong năm 

2020 đã là bất cứ cái gì ngoại trừ cái chúng ta phải gọi là “bình thường” hoặc là cái chúng ta đã lên kế hoạch hay là chờ đợi.

Thế nhưng, Thiên Chúa đã rất hiện diện. COVID-19 đã KHÔNG ngăn được Phục Sinh! Và COVID-19 sẽ KHÔNG ngăn được Mùa 

Vọng hay Giáng Sinh! Thiên Chúa chủ quản mọi sự và luôn hiện diện trong thế gian ngay cả giữa cơn Đại dịch. Ân sủng xảy đến!

Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta qua Ân sủng. Ngay cả khi chúng ta tội lỗi, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta, gửi cho 

chúng ta Ân sủng của Người, và mời gọi chúng ta quay lại cùng Người. Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật thứ I mùa Vọng là: “Lạy 

Chúa, xin làm chúng con quay lại với Ngài; xin cho chúng con thấy mặt Ngài và chúng con sẽ được cứu rỗi”. Khi chúng ta bước 

khỏi Thiên Chúa, hay chỉ để tâm đến mình, hay chú ý vào những vấn đề, thất bại, thành công của ai đó, chúng ta không nhìn vào 

Chúa. Vào những thời điểm đó trong cuộc đời chúng ta, Chúa gửi đến chúng ta ân sủng của Người và mời gọi chúng ta kêu lên: 

“Lạy Chúa, xin làm chúng con quay lại với Ngài; xin cho chúng con thấy mặt Ngài và chúng con sẽ được cứu rỗi” Thiên Chúa 

muốn chúng ta quay lại, thống hối, hoán cải (metanoia)…để chúng ta có thể thấy mặt Người. Khi chúng ta có thể “thấy” Thánh 

nhan Thiên Chúa trong Kinh thánh và trong Bí tích thì chúng ta có thể thấy nhiều hơn Mặt Người trong chính chúng ta và Mặt 

Người trong kẻ khác.

Hãy tiếp tục dùng truyền thông xã hội và kỹ thuật tân tiến để đến với những cursillistas khác và khuyến khích họ sống Ngày Thứ 

tư trong suốt bốn tuần Mùa Vọng,  trong Mùa Giáng Sinh và luôn sau đó (ngay cả khi có vài Cursillo tụ tập để gặp gỡ qua Zoom 

hay trên mạng). Chúng ta gặp những Cursillistas khác, bạn chúng ta, để khuyến khích họ. Hội thánh khuyến khích chúng ta 

trong Chúa nhật thứ ba mùa Vọng hãy “Mừng vui lên”. Ngay cả giữa thời đại dịch COVID-19, Chúng ta Vui mừng! Không phải vì 

chúng ta đã qua nửa đường Mùa Vọng (hay qua COVID-19)… mà bởi chúng ta sắp đón mừng Chúa chúng ta sinh ra!

Chúa Giêsu Kitô ra đời, Con Thiên Chúa “dựng lều giữa chúng ta”… đầy niềm vui mà chúng ta không thể chỉ vui mừng một ngày. 

Hội thánh khuyến khích chúng ta kéo dài niềm Vui ấy trong Tám ngày (Bát nhật Giáng sinh), qua Mười hai ngày Giáng sinh, và 

ngay cả Bốn mươi ngày…cho đến lễ Dâng Chúa nơi đền Thánh trong ngày 2 tháng hai.

Tôi cầu nguyện sao cho  mỗi người chúng ta cảm nghiệm được trong mùa Vọng và Giáng sinh này (một mùa Vọng và Giáng sinh 

không giống như mọi lần khác) một cơ hội ngắm nhìn Mặt Chúa trong khi cầu nguyện mỗi ngày, và phản ánh qua Kinh thánh. 

Nhìn ngắm mỗi ngày Mặt Chúa, và Ân sủng của Chúa hiện diện trong đời sống mỗi chúng ta. Chỉ khi ấy, chúng ta sẽ sẵn sàng để 

ngắm nhìn Mặt Người trong mỗi người chung quanh chúng ta!

Nguyện xin Chúa chúa lành bạn, gia đình bạn và toàn thể anh chị em Cursillistas.
Cha Mark Seiker – Linh Hướng Quốc gia
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tịch của Văn phòng Điều hành và phục vụ trong khả năng đó 
một năm. Sau nhiệm kỳ đó, Phó Chủ tịch sẽ trở thành Chủ tịch 
của Hội đồng Điều hành Quốc gia và sẽ phục vụ trong khả năng 
đó nhiệm kỳ một năm.  
Nhiệm vụ chính của Hội đồng Điểu hành là áp dụng các điều lệ 
đã được thiết lập trước đây bởi Văn phòng Điều hành Quốc gia, 
chứ không đề ra điều lệ gì, tuy nhiên họ vẫn phải thi hành những 
gì được đưa ra trong các buổi họp của Văn phòng Điều hành 
Quốc gia.
Vì đa số các thành viên của Văn phòng Điều hành Quốc gia đại 
diện cho những nhóm nói tiếng Tây Ban nha và tiếng Anh trong 
Phong trào Cursillo, Hội đồng Điều hành sẽ gồm có ít nhất một 
thành viên tiếng Tây Ban nha và một thành viên tiếng Anh và 
hai thành viên khác. Một thành viên của Hội đồng Điều hành sẽ 
được chỉ định làm Thư ký ghi nhận diễn tiến các buổi họp. Cơ 
chế sau đó gồm có:
a. Chủ tịch Văn phòng Điều hành.
b. Phó Chủ tịch Văn phòng Điều hành.

c. Giám mục Linh hướng Quốc gia.
d. Không quá hai thành viên Văn phòng Điều hành
Cũng cần có Quản trị viên Quốc gia Phong trào Cursillo, Giám 
mục Linh hướng Quốc gia, Linh hướng Quốc gia, Phụ tá Linh 
hướng, các Điều hợp viên các ngôn ngữ tham dự các phiên họp 
của Hội đồng Điều hành. Quản trị viên Quốc gia Phong trào 
Cursillo, Giám mục Linh hướng Quốc gia, Linh hướng Quốc 
gia, Phụ tá Linh hướng, các Điều hợp viên các ngôn ngữ có 
quyền phát biểu nhưng không được có phiếu bầu.
Mỗi thành viên Văn phòng Điều hành hiện diện trong phiên họp 
có một phiếu bầu duy nhất. Phiên họp sẽ không thành nếu 
không có được 50% các thành viên Văn phòng hiện diện và nếu 
50% các miền không có đại diện. Thời gian và địa điểm của 
phiên họp sẽ được quyết định bởi Quản trị viên Quốc gia Phong 
trào Cursillo với góp ý của Hội đồng Điều hành.
Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang web: https://www.natl-
cursillo.org/tieng-viet/trung-tam-hoc-lieu/

Conchita Mayorga

T
ôi tên Rosalinda Pascual, thuộc Cursillo 
ngành Phi Luật tân, Giáo phận Los 
Angeles. Tôi tham dự khóa Cursillo tháng 
năm 2001 tại Nhà dòng Ngôi Lời 

Riverside, California.

Đã qua một năm kể từ lúc tôi đáp lời gọi của 
Chúa, để phục Chúa Kitô làm Điều hợp viên Miền XI 

cho ngành nói tiếng Phi sau rất nhiều lần cầu nguyện và 
suy xét. Qua kinh nghiệm này, tôi học được là tôi cần phải 
bày tỏ tình yêu Chúa với tất cả lòng tin, phó thác và cậy 
trông vào Ngài.
Bởi vì vai trò này đem đến cho tôi rất nhiều khác biệt với 
công việc chính của tôi là một y tá, tôi lo lắng làm sao có 
thể hoàn tất hiệu quả trong chức vụ này. Vì thế tôi xin 
Thiên Chúa dẫn dắt tôi và Ngài đã trả lời, dạy tôi làm thế 
nào. Thiên Chúa biết rõ tiềm năng của tất cả mọi người và 
sẽ ban cho những gì cần thiết để đạt tới tiềm năng ấy.
Trước hết, tôi bắt đầu nghiên cứu Nội quy sinh hoạt Phong 
trào, những sách của Eduardo, Từng bước hướng dẫn 
khóa trưởng, và nhiều cái khác nữa. Rồi Chúa gửi đến cho 
tôi bốn thành viên năng động của nhóm phục vụ miền để 
nâng đỡ tôi tất cả những gì tôi cần đó là: Mario 
Camoronga, Evangeline Bravo, Andrea Len Robrigado và 
Penny De Leon. Những tài liệu học tập và những lãnh đạo 
Cursillo là những món quà kỳ diệu của Chúa. Bây giờ, tôi 
biết tôi phải bước kế tiếp - hành động.

Cám ơn báo cáo hàng năm của các Trưởng Văn phòng điều 
hành Giáo phận, tôi đã có thể bắt đầu thảo luận và liên hệ 
bạn hữu với các trưởng văn phòng trong miền. Qua liên hệ 
này tôi biết được nhu cầu, điểm mạnh, chỗ yếu của các 
giáo phận. Biết được những mặt này làm cho việc liên lạc 
và làm việc với nhau dễ dàng hơn cho chúng tôi.
Chúa chúng ta còn biết là tôi thích du lịch, vì thế Ngài đã cho 
tôi rất nhiều cơ hội. Tháng 11 năm 2019, tôi bay tới Omaha, 
Nebraska tham dự phiên họp văn phòng quốc gia lần đầu 
tiên. Nhờ sự giúp đỡ của anh Cef Aguillo và chị Linda 
Buhay, chúng tôi đã có thể tổ chức hội thảo Từng bước 
hướng dẫn cho khóa trưởng với nhiều người tại San Jose và 
Oakland ở California trước khi việc đóng cửa xảy ra.
Đại dịch coronavirus đã không ngăn cản được chúng tôi thực 
hành bổn phận phục vụ.  Cám ơn kỹ thuật tiên tiến, Nhóm lãnh 
đạo miền đã có thể cung cấp những buổi họp qua hình ảnh, hội 
thảo Hướng dẫn từng bước cho giáo phận San Bernadino và San 
Diego, hội thảo miền cho Los Angeles, và đại hội mùa thu miền 
XI qua mạng.

Rosalinda Pascual
Điều hợp viên Miền XI ngành tiếng Phi
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K
hi đại dịch bắt đầu, các cơ sở kinh 
doanh và trường học phải đóng cửa, 
việc chuyển đổi rất khó khăn đối với tất 
cả mọi người. Các con tôi cảm thấy lạc 

lõng nếu không có sự gặp gỡ liên hệ với bạn bè, 
học nhóm, hoặc giáo sư. Cách riêng trường hợp 

cá nhân tôi, việc công ty sa thải hoặc chia tách nhân 
sự khiến một số đồng nghiệp cũ phải mất việc. Các công ty và 
con người đã nhanh chóng điều chỉnh các công việc qua hình 
ảnh để thực hiện các hoạt động mà trước đây là mặt đối mặt. 
Công nghệ hội nghị truyền hình hiện tại là một sự thay thế 
thân thiện và được chấp nhận hơn nhiều. Zoom, hội nghị 
điện thoại, và Webex đã trở thành một cách sống và Phong 
trào Cursillo của chúng ta cũng vậy, có nhiều cách để tiếp tục 
hoạt động ngay cả ở giữa thời đại dịch Covid.
Phong Trào Cursillo Việt Nam đã kiên trì trong suốt thời kỳ 
đại dịch qua việc cấm đi lại và cách ly xã hội. Câu Phúc Âm tôi 
thích trong Matthêu 19:26 nói rằng, “Với Chúa, mọi sự đều có 
thể”. Nhờ ân sủng Chúa và sự kết hợp kỹ thuật từ Chị Nadia 
và Cha Giuse Vũ Đảo, buổi Suy Gẫm và Suy Niệm Mùa Chay 
qua Zoom toàn quốc đầu tiên cho các Cursillistas Việt Nam 
được thực hiện vào Tháng Tư vừa qua. Ngoài việc duy trì hội 
nhóm, Ultreya và Trường Lãnh Đạo, Miền XI đã thành công 
tốt đẹp với Khóa Học Kinh Thánh qua Sách “Công Vụ Tông 
Đồ” do Frere An Phong hướng dẫn. Với sự thành công của 
Khóa học, Frere lại tiếp tục hướng dẫn thêm khóa tương tự 
cho các Cursillistas Miền I. Miền V sinh hoat bình thường. 
Miền VII vẫn sinh hoạt Trường Lãnh Đạo hằng tuần, Ultreya 
hằng tháng và một ngày hai lần đọc chuỗi Mân Côi.
Riêng với Miền VIII, tôi thật diễm phúc và biết ơn các bậc 
tiền bối: Chi Anna Khanh Nguyễn, Cha LH Miền Giuse Đảo 
Vũ, Nhóm Phục Vụ Miền, và các anh chị Trưởng Phong Trào. 
Chúng tôi có cùng quan điểm trong một tầm nhìn, một sứ 
mệnh và đã liên kết với nhau nên một qua Zoom/Webex để 
tĩnh tâm ngắn và cầu nguyện, để bày tỏ mối quan tâm của 
chúng tôi cho những bước tiến trong tương lai. Chúng tôi cân 
nhắc kế hoạch và hành động phù hợp. Thật may mắn, quý 
Cha Linh Hướng Giáo Phận luôn cố vấn, đồng hành liên tục, 
hỗ trợ và luôn có mặt tại Ultreya và Trường Lãnh đạo. Ngoài 
ra, các Anh Chị Cursillistas đàn anh của chúng tôi từ Giáo 
Phận Dallas và Tổng Giáo Phận Galveston-Houston luôn mời 
các giáo phận khác tham dự Trường Lãnh Đạo và Ultreya 

hàng tháng. Chúng tôi tin rằng chính sự yêu thương rộng mở 
và hướng dẩn đàn em thực sự biểu hiện phương châm của 
Cursillo “Làm bạn, là bạn, và đưa bạn đến với Chúa”. Phương 
cách này nhắm vào giúp các giáo phận chưa quen với công 
nghệ hiện tại. Là một trong năm Điều Hợp Viên Miền, chúng 
tôi luân phiên điều khiển các cuộc họp hàng tháng, đặc biệt là 
hỗ trợ tinh thần, hội nhóm, chia sẻ cuộc sống Ngày Thứ Tư và 
giải quyết các quan tâm liên hệ cấp miền hoặc quốc gia.
Bất chấp tình hình hiện tại của chúng ta, cũng có thể có 
những lợi ích do đại dịch mang lại. Cá nhân tôi thường thì 
phải thức dậy sớm sửa soạn đi làm nhưng nay không cần thiết 
và không phải lo kẹt xe hay đi lại cho công việc. Tôi không cần 
phải xin nghỉ làm sớm để tham dự các sinh hoạt Cursillo.Tôi 
không cần phải lái xe qua các thành phố để có thể tham dự 
Trường Lãnh đạo. Giờ đây, tôi có thể dùng thời gian buổi 
sáng để Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày và tham dự thánh lễ 
trực tuyến trước khi làm việc mỗi ngày. Tôi có thể ăn trưa với 
các con, tưới cây và đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa hằng 
ngày. Kể từ tháng 5 tới nay, tôi đến cùng ca đoàn tham dự 
thánh lễ trực tiếp tại nhà thờ và viếng Thánh Thể cùng với 
nhóm thân hữu của tôi. Tình bạn lan rộng và tiếp tục phát 
triển mỗi khi tôi tham dự sinh hoạt Ultreya và Trường Lãnh 
Đạo ngoài giáo phận, miền, và thậm chí quốc tế, như NACG 
Ultreya. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện khi tham gia để được 
nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười thân thương của một 
số thành viên của Ban Điều Hành Quốc gia trong mỗi buổi 
cầu nguyện thứ Bảy và NACG Ultreya. Suy đi nghĩ lại, thực sự 
cũng có những lợi ích mà đại dịch mang lại. Ai có thể tưởng 
tượng rằng chúng ta có thể nghe, thấy và cảm nhận những 
chứng nhân hoăc những lời chia sẻ chứng từ Ngày Thứ Tư 
mạnh mẽ từ các Cursillistas trên khắp hoàn cầu?
Tóm lại, điều quan trọng là giữ niềm hy vọng của chúng ta tồn 
tại giữa những thách thức mà chúng ta phải đối mặt hàng 
ngày. Cách ly xã hội đã làm giảm sự tương tác giữa chúng ta 
với nhau, nhưng điều đó không thể ngăn cản mục tiêu của 
Cursillo. Chúng ta nên sử dụng các kỹ thuật công nghệ - chẳng 
hạn như điện thoại di động, Zoom và phương tiện truyền 
thông xã hội để tiếp tục khuyến khích lẫn nhau. Như Chúa 
Giêsu đã nói, “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế 
(Mt 28, 20). Với Ngài, chúng ta có thể vượt qua mọi thứ và 
chúng ta sẽ nhận biết rõ về Ngài.

Maria Nguyễn Thúy Nga
Điều hợp viên Miền VIII ngành tiếng Việt
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C
ác anh chị Cursillistas. Xin có 
lời chào thân tình trong Chúa 
Kitô, Anh Cả chúng ta.
Với cơn đại dịch chúng ta đang 

phải sống đây, khác với những lúc 
chúng ta từng quen sống, và như những 
cursillistas, chúng ta không được ngoại 
trừ trong cách sống này.

Đặc biệt, tôi nghĩ đại dịch này còn tệ hại hơn với 
cursillistas chúng ta, bởi vì đeo khẩu trang vào chúng ta 
không thể cười với nhau, khi bị đòi hỏi phải giữ khoảng 
cách, chúng ta không thể bày tỏ tình yêu thương bằng 
cách ôm lấy nhau, và vì không được phép tụ tập, chúng 
ta không được họp nhóm, cũng không mặt đối mặt tiếp 
xúc với nhau với những người chúng ta đang làm việc 
tông đồ; nhưng tạ ơn Chúa, từng chút một, những cuộc 
họp đối mặt được cho phép. Hãy cùng cầu nguyện cho 
việc này sẽ được giải quyết cách tốt đẹp nhất.
Là điều hợp viên miền I, tôi có tham dự một vài hoạt 
động trong những giáo phận khác nhau, cũng như thảo 
luận với một chị cursillista muốn mang Phong trào 
Cursillo trở lại giáo phận nói tiếng Spanish của chị. Tôi 
cũng đã dành thời gian đọc vài cuốn sách và tập tài liệu 
về MCC. Thêm nữa, tôi tham dự vài sinh hoạt MCC trên 
bình diện quốc gia và quốc tế, đem lại cho tôi một số 
những hiểu biết và kinh nghiệm mới; và vài điều rất 
quan trọng để biết về cảm nghĩ của những bạn 
cursillistas mới. 
Là những cursillistas, chúng ta không tách khỏi những 
vấn đề mà đại dịch mang đến, và chúng ta có thể nhìn 
thấy một vài điều, chính là lúc đầu, theo nghĩa cùng lúc 
xảy ra. Tôi không xa lạ gì với những vấn đề này; nhưng 
qua việc mở cửa nhà thờ, Trường Lãnh đạo, Ultreya, 
cũng như Hội Nhóm của tôi, đã giúp nhiều cho tôi để 
giải quyết vấn đề và kiên trì giữ mình là một Kitô hữu 
và là một cursillistas.
Với nhiều người trong chúng ta, kết nối qua công nghệ 
điện tử là một vấn đề: nhưng đa số đổi vấn đề ra thách 
thức để vượt qua, và đó là làm sao cho chúng ta bắt đầu 
phương thức mới để tăng trưởng như những 
cursillistas. Vì vậy tôi thấy mình cần đến sự giúp đỡ của 
một trong những con gái của tôi, cháu đã có thiện chí và 
kiên nhẫn giúp tôi rất nhiều. Tôi nói lên điều này bởi tôi 
thấy nhiều cursillistas trong giáo phận, họ giống tôi, 
không có nhiều kinh nghiệm trong kết nối qua màn 
hình, đã phải tìm cách học hỏi những gì căn bản và 
tham dự những sinh hoạt huấn luyện và kiên trì giúp 
đỡ chúng tôi qua những nối kết và mạng xã hội này.
DE COLORES!

Ramon Zelaya
Điều hợp viên Miền I ngành tiếng Tây Ban Nha

N G H I Ê N  C Ứ U  M Ô I  T R Ư Ờ N G !

M
iền VIII cũng giống nhiều miền khác, 
đã phải vật lộn và đối đầu với cuồng 
phong, đại dịch, xung đột sắc tộc và 
chính trị. Đầy những căng thẳng; tuy 

nhiên, Cursillo đã dạy chúng tôi cậy dựa vào cầu 
nguyện, tình bạn và Chúa Kitô.

Nhiều người chúng tôi gặp khó khăn về kỹ thuật trong khi nhiều 
người khác phấn khởi với ứng dụng màn hình. Cố gắng giữ can 
đảm bước ra khỏi vùng thoải mái để bước vào phía màn hình. 
Nhưng thật là một chúc lành khi khám phá ra những tài năng ẩn 
dấu và những cursillistas can đảm chấp nhận quăng mình vào kỹ 
thuật. Quan trọng nhất là, Chúa đã cung cấp cho chúng ta cái thiết 
bị này, Zoom, để giúp chúng ta kiên trì,
Đúng thế, chúng tôi ở miền VIII có một chút bối rối nhưng chúng 
tôi được chúc phúc có được Cef Aguillón giúp chúng tôi bước thứ 
nhất. Anh khuyến khích những Trưởng Phong trào “Làm điều gì 
đó”. Tất cả các Trưởng của chúng tôi đều có nhiệt tình về cuộc 
phiêu lưu mới, đặc biệt sau khi được nghe từ Peter Barrera ở San 
Antonio chia sẻ về kinh nghiệm quý báu khi dùng Zoom.     
Từ đó, nhiều người diễn tả cái hiệu quả tốt khi dùng zoom cho 
nhóm bạn của họ. Ultreya và Trường Lãnh đạo và trong nhiểu cơ 
hội, số người tham dự đã tăng đến mức đáng kể. Chúng tôi cũng 
đã dùng để tổ chức Đại hội Miền mùa thu.
Oklahoma City đã chỉ ra cách họ dùng để gắn bó và đào sâu tình 
bạn và làm sao họ đã thực sự nắm bắt cơ hội này để nghiên cứu 
sâu hơn và học cách Hướng dẫn Từng bước. Họ tỏ ra tận hưởng 
thời gian này và nắm lấy tiến bộ của ứng dụng với khuyến khích 
của Điều hợp viên Trường Lãnh đạo và Trưởng khối Hậu của họ.
Tại Lubbock, Cha Ernesto Lopez, Linh hướng của họ đã tỏ ra tiếp 
tục ủng hộ việc dùng hình ảnh cho Trường Lãnh đạo. Họ còn 
dùng Face Book để đấu giá nữa. Diễn tiến có vẻ rất tốt.
Trong giáo phận Corpus Christi, Phó tế Cavada đáp trả tình yêu 
Thiên Chúa và Cursilo bằng cách mạnh bước không chần chừ 
cung cấp những chỉ dẫn về tín lý và tâm linh.       
Miền VIII chúng tôi đã chọn không để ý đến bóng tối và kinh sợ 
của thất vọng mà chọn sự kiên trì trong HY VỌNG bằng cách lợi 
dụng hoàn cảnh để bàn thảo cho TƯƠNG LAI và làm thế nào để 
thích ứng tốt hơn với ngăn cách xã hội và cẩn thận sắp xếp trong 
mội trường hành lang đang có một khi chúng tôi được tập họp trở 
lại. Chúng tôi hành động trước thay vì phản ứng sau để phục vụ 
người khác và cho lẫn nhau mau hơn.
Chúng tôi cũng nhận thức được sự quan trọng của tình bạn trong 
thời kỳ khó khăn này của lịch sử biết được sự tốt đẹp nhất của 
điều căn bản này đã giữ được sự hiệp nhất của công đồng bạn hữu 
và cộng đồng tình yêu. Chúng ta có thể tạm thời xa rời về thể chất, 
nhưng chúng ta giữ được sự hiệp nhất trong MỘT TÂM LINH, 
LỜI CẦU NGUYỆN VÀ CHÚA KITÔ qua mọi kỹ thuật, điện thoại, 
nói chuyện qua màn hình, tin nhắn của nhóm, và khung hình ảnh.    
De Colores! 

Blanca Flores
Điều hợp viên Miền VIII ngành tiếng Anh
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X
in chào, tôi tên Carol Reyes, Điều hợp viên Miền V. Tôi 
tham dự khóa Cursillo tháng 11 năm 2008; đó là lần 
gặp gỡ đầu tiên của tôi với Chúa Kitô, và cuối cùng tôi 
biết là tôi đã sai lạc từ những năm tháng còn đi học. Từ 

ngày đó, tôi cảm thấy niềm vui của Chúa Kitô trong lòng và làm 
nó trở nên sứ mệnh loan truyền niềm vui đó cho tất cả những ai 
tôi được gặp. Tôi đã thực hiện vai trò của tôi trong Phong trào 
Cursillo, từ một thành viên, đến trưởng văn phòng điều hành, rồi 
Điều hợp viên Miền, và Văn phòng điều hành Quốc gia. Trong 
những vai trò này, tôi đã có thể truyền bá Tình yêu của Thiên 
Chúa cho những người bạn Cursillistas và tiếp tục chia sẻ về tình 
yêu tự nhiên này đến các người lãnh đạo Cursillo.
Từ lúc đại dịch Covid-19 tấn công chúng ta vào tháng ba năm 
nay, Tôi cảm thấy như cả thế giới bị đảo lộn không kiểm soát với 
rất nhiều điều không biết trước. Rất nhiều người chúng ta bị 
luật tiểu bang cấm cản không có được sự gặp gỡ dưới bất cứ 
hình thức nào. Tôi biết có nhiều người trong chúng ta tạm 
ngừng mọi việc, hy vọng và cầu nguyện cho tình trạng này mau 
qua, và chúng ta có thể trở lại “bình thường”. Khi Tiểu bang từ 
từ mở cửa và đòi hỏi phải đeo khầu trang, thì những cộng đồng 
bắt đầu “bình thường mới”, với những cuộc tụ họp giới hạn.
Miền V chúng tôi cũng không ngoại lệ. Nói chuyện với các 
trưởng văn phòng địa phương, tôi biết là hầu hết họ đã vươn ra 
tiếp xúc với các cộng đồng qua kỹ thuật thời đại bằng zoom. 
Zoom nhóm nhỏ, họp ban điều hành và Ultreya là cách thức tốt 
nhất để giữ nối kết. Các Cursillistas tiếp tục chia sẻ cuộc sống 

cách tốt nhất họ có thể, trong khi vẫn giữ được những luật lệ bắt 
buộc của mỗi tiểu bang. Có một giáo phận còn đi xa hơn nữa khi 
bắt đầu chương trình hội thảo qua zoom! Mỗi tháng, những 
lãnh đạo trong nhóm phục vụ cùng tôi hướng dẫn những buổi 
hội thảo cho các giáo phận của họ. Họ soạn thảo những chủ đề 
mà họ muốn học hỏi và nhóm chúng tôi làm việc trong 20 phút 
nói về chủ đề và tiếp tục bàn thảo sau đó. Chủ đề bao gồm Vị 
sáng lập Phong trào, Đặc sủng Cursillo, lịch sử Cursillo, tình 
bạn, và nhiều hơn nữa. Gặp gỡ qua zoom đã được hướng dẫn và 
lên kế hoạch cho những nhóm thảo luận thêm trên cấp miền. 
Theo dự trù, miền chúng tôi sẽ có cuộc thảo luận mở rộng để 
bàn về việc kích hoạt kế hoạch Từng bước, nói về những việc gì 
cho những ai đã từng tham dự, những gì đã không được nghĩ và 
có liên hệ đến, và chia sẻ quan điểm với nhau – quan điểm cộng 
tác sẽ được làm tốt nhất khi chia sẻ với nhau, cũng như tình yêu 
Thiên Chúa sẽ tốt hơn hết khi được chia sẻ. 
Kỹ thuật hình ảnh hiện nay sẽ không bao giờ có thể thay thế tiếp 
xúc cá nhân cụ thể mà chúng ta đã rất muốn và cần phải có, 
nhưng nó sẽ phải được dùng đến vào lúc này. Hãy nhớ luôn, cố 
gắng vươn ra, gặp nhau mặt đối mặt khi có thể được, nhưng 
phải giữ an toàn và theo những đòi hỏi bắt buộc. Tương quan cá 
nhân với người khác thì vô giá như Tình yêu Thiên Chúa dành 
cho tất cả chúng ta.
De Colores!

Carol Reyes
Điều hợp viên Miền V ngành tiếng Anh

T ôi có niềm vui khi được gặp Domingo Concha 
nhân dịp mừng kỷ niệm 60 năm ngày khóa 
Cursillo đầu tiên của Hoa kỳ tổ chức tại San 
Antonio, TX. Chúng tôi chào nhau với nụ cười 

và nói vài câu ngắn; khi được thông báo là Domingo qua đời, tôi 
chợt nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, ký ức đầu tiên đến trong 
đầu tôi là ánh mắt rạng rỡ và nụ cười dễ lây lan của ông. 
Domingo là một người khiêm nhường có đức tin mạnh 
mẽ; ông là một người lãnh đạo Kitô giáo và luôn cố gắng 
sống trong ân sủng. 
Vì nạn đại dịch, trước hết, tôi không thể đi, tôi ngần 
ngại và tự hỏi mình có cần phải dự đám tang không, rồi 
lòng tôi cứ thúc dục tôi rằng tôi cần phải có mặt ở đó. 
Chưa đến 48 tiếng đồng hồ tôi đã ngồi trên máy chuyến 
bay hướng về Texas, điều bất ngờ xảy ra, vào khoảng 
một tiếng rưỡi trong chuyến bay, tiếp viên thông báo về 
một nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng, không có gì phải nói, 
chúng tôi đáp xuống Albuquerque. (Chỉ việc đó thôi cũng đã là 
một mạo hiểm rồi). Chuyến bay phải ngưng lại, hôm đó là ngày 
thứ sáu, có một ngày để ngắm cảnh và bây giờ tôi đã trễ. Tôi đã 
đáp xuống Dallas ở đó tôi gặp Lucy và cuối cùng thì chúng tôi 
trên đường dự đám tang, rồi kẹt xe, xa lộ bị đóng hoàn toàn; 
GPS không chỉ cho lối đi nào khác, nhưng tạ ơn Chúa cho cộng 
đồng Cursillo của chúng ta, tôi gọi cho một người bạn và cuối 
cùng chúng tôi đã đến được nhà quàn.
Vừa đến nơi thì chúng tôi mới được biết là thánh lễ an táng đã 
bị bãi bỏ. Lucy và tôi cố gắng tham dự một thánh lễ hằng ngày, 
chúng tôi đang ở tại một tỉnh nhỏ, không có giáo xứ địa phương 
nào có thánh lễ sáng ngày thứ bảy cả, chúng tôi tìm được một 
giáo xứ cách tỉnh vài dặm. Giáo xứ Thánh Cyril và nhà thờ 
Methodic, giáo xứ này có thánh lễ mỗi thứ bảy đầu tháng, đó là 
kế hoạch của Chúa, chúng tôi tham dự thành lễ tại giáo xứ 

Domingo đã phục vụ nhiều năm, Cha Hilario cử hành thánh lễ 
với ý chỉ cầu nguyện cho Domingo. Sau đó tôi có cơ hội gặp gỡ 
chính thức với Cha Hilario người chia sẻ kinh nghiệm bạn bè 
với Domingo. Ông xác nhận rằng Domingo là một người có đức 
tin mạnh mẽ và luôn cố gắng đứng vững cùng Chúa.

Nghi thức an táng tiếp sau một buổi chào đón riêng tư 
những người trong gia đình. Tôi được chúc phúc có cơ 
hội chia sẻ sự riêng tư với con, cháu, anh, chị em, chị em 
dâu, và các người bạn thân của Domingo. (Mary Torres, 
Gregorio, và vợ Vicky Concha, Paul Concha, Gregoria 
Concha, và Hope). Gregorio nhắc nhở tôi kêu gọi con 
gái anh là Hope tham dự Cursillo, tôi cười và nói với 
anh là khi đến lúc thì cô ấy sẽ tham dự Cursillo.
Tôi lại được chúc phúc để sống một cuối tuần với gia 
đình Gonzales, Cha của Lucy là Inez Gonzales dự khóa 

Cursillo thứ hai trong lịch sử Hoa kỳ. Tôi cũng được có cơ hội 
gặp gỡ các anh chị em của Lucy đều là cursillistas họ đã tham 
dự khóa Cursillo trong vòng hai năm đầu khi Phong trào thành 
lập tại Hoa kỳ. Đó là gia đình mở rộng của tôi, chụp hình quay 
video chung với nhau, nhìn cái chuông, những bài rollos 
nguyên thủy của Cursillo, và nhiều thứ khác nữa. Tôi rất kinh 
ngạc và hiện vẫn còn đang nhớ lại để ghi nhận tất cả mọi việc 
đã xảy ra; tôi được đặt cho một cái tên hiệu mới “la Ninã” (cô 
gái nhỏ) và anh họ Manny bảo đảm là sẽ không bao giờ có một 
lúc buồn chán. 
Di sản Domingo cùng với di sản của 16 người tham dự khóa 
Cursillo thứ nhất trong lịch sử của Phong trào ở Hoa kỳ, cũng 
như mọi lãnh đạo phục vụ sẽ sống mãi trong tâm hồn chúng ta 
và trong Lịch sử của Phong trào Cursillo. Cursillistas không 
chết, họ lên thiên đàng và hội họp lại! Ultreya, De Colores!

Nadia L, Valladolid

D O M I N G O  C O N C H A
Feb 13, 1928 – Oct 19, 2020
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Ô ng Domingo Concha là một trong số 16 người 
trẻ sống khóa Cursillo #1 tại Hoa Kỳ vào tháng 
5,1947 ở Waco, Texas. Ông Concha đã qua đời 
ngày 16 tháng 10-2020 ở tuổi 92.

Tôi được hân hạnh quen biết Ông Concha, người mà tôi 
nhớ luôn có nụ cười, người rất thân thiện và đối xử mọi 
người khác với lòng kính mến. Tôi không nhớ là Ông có 
khi nào bực tức không; ông rất khiêm nhường và là người 
có tấm lòng tử tế, người luôn đối xử thân thiện với tất cả 
mọi người.
Vào những năm đầu khi còn trẻ ông rất hoạt động trong 
Phong trào Cursillo. Trong khoảng nhiều năm trời ở Phong 
trào ông đã phục vụ dưới nhiều khả năng khác biệt như là 
Nhóm Lãnh đạo (nói bài, khóa trưởng), Trưởng Văn phòng 
điều hành và là một cố vấn cho nghiều người.
Một kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi về Domingo là ông 
khuyến khích tôi tiếp tục kiên trì sống với Phong trào mỗi 
khi tôi trải qua những khó khăn với những lời khuyên tinh 
thần để làm sao tiếp tục  tiến bước trong Cursillo. Những 
năm sau này. Vì tuổi tác và sức yếu khiến ông không thể 
hoạt đông với Cursillo, nhưng ông vẫn cố tham dự những 
buổi lễ Bế mạc và một vài hoạt động xã hội và mỗi khi nhìn 
thấy tôi thì ông sẽ hỏi thăm tôi thế nào (ý là còn kiên trì 
không), luôn với nụ cười dịu dàng và một lời khuyến 
khích. Luôn là một người lịch sự, Ông Concha sẽ được nhớ 
đến mãi trong cộng đồng chúng tôi, không bao giờ quên.
De Colores!

Adolfo “doc” Alvarez
Trưởng Văm phòng Điều hành, Giáo phận Austin

hơn, thành bạn tốt hơn, và tình bạn phấn khởi hơn. Tất cả 
đều thuận tiên cho chúng ta từ nhà mình.
Tôi cảm tạ vì có cơ hội tham dự nhiều hơn những bổi họp, đại 
hội…qua Zoom và qua “chứng tá” tình yêu Thiên Chúa của 
mỗi một cursillista mà tôi được gặp gỡ trong năm 2020.
Tôi cám ơn tất cả những gì các bạn đã làm Cho Chúa Kitô và 
Hội Thánh của Người qua món quà Cursillo Kitô giáo.
Cầu mong bạn và những người thân yêu của bạn vui hưởng 
một mùa Vọng lành thánh và một Giáng sinh vui vẻ.
Bạn trong Chúa Kitô,

Cef Aguillon
Điều hợp viên Quốc gia ngành tiếng Anh 

C ác bạn Cursillo thân mến,
Mặc dù chúng ta đã không có cơ hội gặp gỡ nhau 
“từng người” trong những sinh hoạt Cursillo từ 
tháng 3-2020, Thiên Chúa, qua sự Khôn ngoan 

vô hạn của Người, đã cung cấp cho chúng ta một lựa chọn 
bất ngờ để nối kết qua hình ảnh. Cảm tạ Chúa vì kỹ thuật 
zoom mới! Dĩ nhiên, chọn lựa này nằm ngoài “tiêu chuẩn” 
cho Cursillistas vì chúng ta tất cả đều là tiếp xúc cá nhân. Tuy 
nhiên, tôi còn nhớ những lời của ông Eduardo Bonnin khi 
tôi gặp ông ở Palma de Mallorca, Tây Ban nha vào tháng 6, 
2006. Ông cũng chia sẻ sự khôn ngoan với tôi vào lúc tôi kết 
thúc một tuần viếng thăm ông. Ông bảo tôi rằng bất kể câu 
hỏi nào của tôi về Cursillo, câu trả lời rất giản dị, hãy sống 
Lời Chúa, khi bạn phải làm gì, hãy dùng một chút cảm nhận 
thông thường!
Phong trào Cursillo của chúng ta phải giữ “vận động” ngay cả 
khi phải trải qua cơn đại dịch COVID. Bạn uyển chuyển và 
bạn bằng lòng “giữ liên lạc” với Hội nhóm, Trường Lãnh 
đạo, Văn phòng Điều hành…nuôi dưỡng vận động, truyền 
đạt hy vọng, và giữ vững tình bạn với bản thân, với Chúa 
Kitô và với người khác.
Kỹ thuật cho phép chúng ta đến trong giáo phận, miền, tiểu 
bang và tòan quốc để kết nối với anh chị em Cursillo! Thời 
điểm không chắc chắn này đã cho chúng ta làm bạn nhiều 

C ác bạn thân mến của Phong trào Cursillo Kitô 
giáo Hoa kỳ.
Vì sự thâm nhập của con vi khuẩn vô hình 
Covid-19, năm 2020 này đã là một thời kỳ của 

nhiều điều bất trắc vì có nhiều thứ xảy đến từ con vi khuẩn 
này và là nguyên nhân của những cái lên xuống trong cuộc 
sống chúng ta. Đó cũng là một thời gian của nhiều nỗi buần 
sầu để phải thấy có nhiều bạn chúng ta bước vào ngày thứ 
năm cùng Chúa. Với sự thâm nhập của con vi khuẩn này, 
chúng ta phải mất đi thói quen tự do đến gặp gỡ nhau và 
phải tiếp tục tình bạn trong cách bất thường. Tuy nhiên trên 
hết, đó là thời kỳ của phát triển tâm linh cho từng người và 
mỗi người chúng ta.
Và từ cái phần tích cực này, tôi muốn thêm vào một ít. Bởi 
chúng ta thực sự bị khóa lại đến gần một năm, chúng ta có 
cơ hội tăng trưởng mối tương quan với Chúa Kitô qua cầu 
nguyện, đó là Sùng đạo, và tăng trưởng sự hiểu biết về Ngài 
qua Học đạo, đã khiến chúng ta mở lòng ra ao ước làm việc 
Tông đồ và tìm kiếm cách thức mới để đạt đến. Trong sự đòi 
hỏi này và tạ ơn lòng độ lượng của Cha chúng ta, tất cả 
những kế hoạch thông tin kết hợp với nhau thành một địa 
bàn lớn giúp chúng ta có thể tiếp tục sống và sống với nhau 
điều gì là Căn bản của người Kitô hữu, ngay cả khi nó không 
là đường hướng lý tưởng cho con người.
Thực tế này cũng giúp chúng ta sửa soạn tốt hơn trong mùa 
Vọng này mà chờ đón ngày Giáng lâm của Đấng Cứu độ 
chúng ta, và vui hưởng sự đoàn tụ của những người yêu mến 
chúng ta, cầu xin Cha Chúng ta ban thêm niềm tin, cậy và 
mến để năm mới 2021, chúng ta có thể chú tâm và xây dựng 
những điều tốt lành là biểu tương của chúng ta.
Chúng ta không thể quên rằng không ai có thể yêu mến 
chúng ta hơn Chúa Kitô và rằng Người không bỏ chúng ta 
một mình. Thứ vi khuẩn này không bao giờ có nhiều sức 
mạnh lây lan hơn tình yêu Thiên Chúa và tình bạn trong 
Chúa Kitô.
Hiệp nhất trong Thánh Thể và luôn De Colores,

Juan Ruiz
Điều hợp viên Quốc gia ngành tiếng Tây Ban Nha

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 
Chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang 

mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng 
và sự thật. - G 1:14
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Những điểm nổi  bật trong tài  khóa 2020  Trung tâm Quốc g ia Cursillo
Phong trào Cursillo Quốc gia tiếp tục kêu gọi các Cursillistas cùng thông công cầu nguyện cho tiến trình phong chân phước 
Ông Bonnin để được đi vào bậc thánh của Giáo hội.
Trung tâm học liệu (Nhà sách)

	✒ Vì đại dịch COVID-19 việc in tài liệu Từng Bước hướng dẫn sẽ bị hoãn lại, hy vọng chúng ta sẽ in ra vào đầu năm 
2021.

Trung tâm quyên góp
	❤ Xin tiếp tục vận động cho chiến dịch $3/năm. Ngân khoản nhận được sẽ dùng cho việc trợ giúp các sinh hoạt của 

Phong trào quốc gia như phiếu giảm giá mua sách, lệ phí ghi danh đại hội quốc gia, các cuộc hội thảo etc.
	❤ Cung cấp thêm tỷ lệ % giảm giá mua sách trong tài khóa 2020-2021.
	❤ Trong tháng 11-2020, Trung tâm Quốc gia Cursillo đã nhận được $3,811.58 từ Amazon Smile, tăng $1,213.22 so 

với tháng 11-2019, cám ơn sự đóng góp của rất nhiều Cursillistas.
Trung tâm sinh hoạt

	❚ Cả thế giới đã phải đứng lại, nhưng đại dịch không thể ngăn chặn chúng ta! Chúng ta đã làm nên lịch sử; Đại hội 
Toàn quốc năm 2020 đã được tổ chức vào ngày 24-25 Tháng 7-2020 với 813 cursillistas ghi danh cùng với các giáo 
dân, tu sĩ cùng tập họp qua màn hình Zoom để chào mừng Đại hội Toàn quốc lần thứ XXX. 

Đại hội Toàn quốc năm 2021
	☛ Kế hoạch sơ khởi bắt đầu khi đã ký hợp đồng với Đại học Chapman Orange, CA.
	☛ Dự trù vào ngày 22-25 tháng 7/2021.
	☛ Lệ phí ghi danh Đại hội sẽ được quyết định tùy theo chiến dịch $3/năm và quyên góp của Amazon Smile 

nhận được vào ngày 31 tháng 12, 2020.
Hãy nhớ đến Cursillo Quốc gia trong Di chúc hay Giấy ủy quyền của bạn.
Hãy sắp xếp ước muốn của bạn cho gia đình bạn trước nhất. Rồi đến quà bạn dành cho các tổ chức từ thiên hay phong trào 
bạn yêu mến. Nghĩ đến việc trao một món quà đáng ghi nhớ cho Phong trào Cursillo Quốc gia khi bạn để lại di chúc hay 
giấy ủy quyền tài sản. Hãy liên lạc với Phong trào Cursillo Quốc gia nếu như bạn muốn kể Phong trào Cursillo Quốc gia 
vào di chúc hay giấy ủy quyền để món quà thích hợp của bạn được biết đến và chuyển giao cho. Hãy làm một tác động cuối 
cùng với đóng góp của bạn.  
Tiếp tục cổ vũ cho chiến dịch $3/năm và đóng góp qua Amazon Smile mỗi khi đến với Hội nhóm, Ultreya, Trường 
Lãnh đạo, Đại hội Miền, các buổi hôi thảo, tiếp xúc cá nhân… Muốn biết thêm chi tiết xin vào https//www.natl-cursillo.
org/donate-to-cursillo. Cám ơn lòng quảng đại và tiếp tục ủng hộ của các bạn. 
Văn phòng Điều hành Quốc gia, Nhóm Điều hành, và toàn thể nhân viên Trung tâm Cursillo Quốc gia mến chúc bạn và 
những người thân yêu của bạn một mùa Vọng lành thánh, một Giáng sinh vui vẻ, và một năm mới tràn đầy tình bạn và 
tình yêu Thiên Chúa! De Colores!
Nadia López – 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
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