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ến năm 1947, Linh mục Juan Hervás được Hội Thánh bổ nhiệm làm Giám mục phó với
quyền kế vị cho Giáo phận Mallorca. Cha Juan Hervás lập tức tiếp xúc với thực thể phôi
thai của Cursillo và bị cuốn hút bởi tinh thần, niềm vui và năng động của nhóm do
Eduardo hướng dẫn. Sau đó, vào tháng 11 cùng năm 1947, Linh mục Sebastián Gayá
được chỉ định làm Linh hướng Giáo phận cho Giới trẻ Marlloca.
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Như chúng ta biết, Giám mục Hervás đến Marlloca vào tháng ba năm 1947, và Eduardo kể cho
chúng ta nghe thời điểm đầu tiên tân Giám mục Marlloca tiếp xúc với “Cursillo của ông”:
“Khi Tiến sĩ Hervás vừa đến Marlloca, chúng tôi đến chào đón ông. Đó là một cuộc thăm viếng
bình thường với một tân giám mục của Nhóm trẻ Công giáo tiến hành Giáo phận, mà khi ấy
tôi là chủ tịch. Giám mục chào đón chúng tôi cùng với toàn thể tổ chức Công giáo tiến hành, và
ngài nói về kế hoạch mục vụ của ngài. Tôi ngắt lời ngài rằng tại Marlloca chúng tôi đã có
chương trình để lôi cuốn giới trẻ rồi, đó là vào thời điểm ấy, được gọi là “Phong trào Cursillo
Kitô giáo”. Thật quá đáng khi tôi bắt đầu nói một cách hùng hổ để giám mục phải bảo tôi: ‘Anh
có thể câm miệng không?’ Rồi ngài nói thêm, ‘hôm nay cử tọa là toàn thể Công giáo Tiến hành.
Chúng ta sẽ sắp xếp một ngày để có thể ngồi xuống bàn thảo về chi tiết hơn’
“Vài ngày sau chúng tôi đến nói chuyện với ngài, ngài rất xúc động để có một thánh lễ mỗi tuần
cho chúng tôi tại nhà chung giáo phận và hướng dẫn chúng tôi cầu nguyện trước thánh lễ.
Chúng tôi đồng ý với ngài là lúc 7 giờ sáng thì tốt nhất cho thánh lễ, để cho mọi người có thể đi
làm đúng giờ sau thánh lễ. Cùng đồng ý và thực hiện như thế. Lời mời dành cho tất cả những
người trẻ ở Palma và chúng tôi, những người trẻ Công giáo Tiến hành, trở nên một được mời
gọi với danh nghĩa của giám mục. Sau thánh lễ chúng tôi thường có một cuộc gặp gỡ nhỏ, và
khi vừa có một khóa cursillo cuối tuần mới, chúng tôi được giới thiệu những cursillistas mới
với Giám mục”. (Chứng Từ Tâm Linh Của Tôi, Những Đóng Góp Gì Khác Cho Cursillo, tr. 53-54)
Trong năm 1947, và bằng một cách rất tự nhiên, khóa Cursillo thứ ba được hình thành theo
phác họa của Eduardo. Được tổ chức từ ngày 16 đến 20 tháng 4. Linh hướng là Cha Jose
Estelrich, với Eduardo một lần nữa là khóa trưởng và cùng với họ chỉ có một giảng sư [người
nói bài]: José Segui.
Trong năm 1948 hai khóa Cursillo được tổ chức gần nhau. Khóa thứ nhất, thật ra là khóa thứ tư
trong lịch sử, được tổ chức trong Tuần thánh với “tĩnh tâm” hướng dẫn bởi Cha Amengual và
Cha Bartolomé Nicholas được mời làm Linh hướng. José Ferragut là Khóa trưởng với Eduardo
Bonnin, Bartolomé Riutort và Juan Mir là những giảng sư [người nói bài]. Khóa thứ hai năm đó,
là khóa thứ năm theo lịch sử tổ chức ngay sau đó, vào tháng tư, với Linh hướng chung là Cha
José Esterich và Cha Miguel Sastre. Eduardo là Khóa trưởng với Onofre Arbona và Antonio
Salvá là những giảng sư [người nói bài].
Bài hát “De Colores”
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Một trong những ý tưởng của Eduardo là tìm một bài hát, không phải hát đạo, mà là bài hát
dân gian, để khi có những lúc nghỉ hoặc xáo trộn, họ có thể hát lên để khích lệ các Cursillistas.
Bài hát "De Colores", mà về sau là lời chào mừng cùng tên, trở thành quan trọng cho Eduardo
và Cursillo.
Nghe nói trong Cursillo, cụ thể tại Montisión de Porrees, Eduardo biết rằng “có những điều xảy
ra không đúng” nên ông xin Guillermo Estarellas hát lên để khích lệ và làm sinh động bầu không
khí. Lúc ấy, Guillermo nhớ ra một bài hát rất phổ thông của Tây Ban nha mà các bạn cùng lớp
thường hát khi họ theo học tại bán đảo, đó là "De Colores". Đó là lý do nó được hát lên và
(Xem tiếp trang 3)
Cursillo có “bước ngoặt”, và được tất cả mọi người chấp nhận.
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Chúa Chịu

Phép Rửa

GHI CHÚ: Tôi chú tâm vào một bài đọc tùy nghi trong Cựu ước –
Isaiah 55: 1-11, hơn là Isaiah 42:1-2,6-7 giản dị là chúng ta chỉ được
nghe bài này trong lễ Vọng Phục sinh, mà nhiều người không tham
dự. Rất dễ bị bỏ qua, đặc biệt bởi vì ngày giờ eo hẹp của chúng ta.

BỞI THẾ…
Bạn đã trút tất cả cơn giận vì những điều đã xảy ra trong tuần vừa
rồi chứ? Với những hứa hẹn về thuốc chủng ngừa Coranavirus
khiến bạn cảm thấy ngỡ ngàng và bực tức? Bạn có để những gì ở
bên ngoài sự kiểm soát của bạn làm bạn căng thẳng bên trong? Vậy,
bạn đã có cầu nguyện cho những điều này thay
vì trút giận, phàn nàn và tỏ ra giận dữ? Nếu
chưa, hãy đọc lời của Chúa qua tiên tri Isaiah
(55: 1-11)
Nếu bạn khát vọng văn minh, công lý, sự thật –
“HÃY ĐẾN MÀ UỐNG”. Không tốn kém gì cho
nhân loại chúng ta để đáp lại niềm vui thích khi
biết được Chúa muốn vỗ về chúng ta. Vì thế,
nếu như bạn mệt mỏi vì những lời nói hùng
hồn và bạn thấy nó ảnh hưởng cuộc sống của
bạn như một kẻ tin nơi Chúa Kitô và tình yêu
Thiên Chúa – Chúa nói: “HÃY LẮNG TAI và
ĐẾN VỚI TA.” Chúa chúng ta không muốn gây
ảnh hưởng và ngay cả làm xáo trộn bình an tâm
hồn chúng ta.
Tôi biết thật là khó. Tôi đã rất hoang mang khi không thể được
chính ngừa trong khi phải đến với các bệnh nhân trong nhà thương
– trên tuyến đầu đối diện với những người mang vi khuẩn vào ngay
hôm sau tôi xức dầu và cho họ rước lễ. Tôi phải tiếp cận với vi
khuẩn COVID nhiều hơn tất cả cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và
những người trong phòng cấp cứu, những người đó đều được chích
ngừa. Tôi được mời đến lại vài nhà dưỡng lão sau khi những người
ở đó và nhân viên phục vụ được chích ngừa. Mà tôi không được
nhắc nhở bởi ai trong họ để được chính ngừa.
Tôi làm gì đây? Tôi đã nghe lời Chúa và đến với nước! Đó là, tôi trả
lại tất cả cho Chúa và xin Thánh Giuse cầu nguyện cho tôi vì tôi đã
không – theo hướng dẫn tiểu bang – thích hợp ngay cả hai xếp loại
sau đó có thể được chích ngừa.
Vì thế, nếu bạn đã từng kể ra nào là cay đắng, kết án, những chữ thù
hận vô nghĩa, những lời hứa rỗng tuếch – và để chúng ảnh hưởng
lối sống của bạn – “Hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống”.

Bây giờ những gì chúng ta nghe ở đoạn Thánh kinh Isaiah hình
thành trong phép rửa Chúa Giêsu khi Người muốn tỏ mình lần đầu
tiên. Chúa Giêsu được xức dầu bởi Thánh Linh – Thánh Linh tỏ ra
trong uy quyền. Đó là thần thiêng chia sẻ trong con người yếu đuối.
Nguyên ủy của Thiên Chúa tỏ lộ trong chính Ngài và qua chúng ta
cũng hiện ra trong phép rửa của chúng ta khi chúng ta cũng được
xức dầu bởi Thánh Linh với uy quyền. Câu nói “Con là con yêu
dấu của ta, ta hài lòng vì con.” Cũng được nói khi chúng ta
được rửa tội. Thật kỳ diệu khi chúng ta được góp phần cho kế hoạch
của Thiên Chúa được hoàn tất.
Chúa Giêsu tỏ lộ chính ngài trong phép rửa, chấp nhận ý muốn của
Chúa Cha. Bước đầu tiên của ngài được tỏ lộ trong nguồn nước
Jordan. Ngài tỏ lộ trọn vẹn khi phục tùng ý Cha – qua cái chết của
Ngài – và cũng qua sự sống lại của Ngài.
Bước đầu tiên chúng ta biểu tỏ Giêsu trong thế
giới và trong cuộc đời chúng ta cũng là khi được
rửa tội, khi chúng ta trở nên con cái của người
và câu nói nghe được trong Phúc Âm sống động
cho chúng ta: “Con là con yêu dấu của ta,
ta hài lòng vì con”. Sự hoàn thiện của chúng
ta trong sự vâng phục ý Cha đã biểu hiện là
Chúa Giêsu Kitô vẫn đang sống động ngày hôm
nay – Khi chúng ta dõi theo, tìm kiếm và lắng
nghe – khi chúng ta chấp nhận lời mời gọi
của Ngài để “Hãy đến mà uống”. Là những
hành động tuân phục ý Cha sẽ biểu lộ cuộc
sống chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô và hoàn
tất kế hoạch của Chúa Cha.
Nếu bạn khát – “Hãy đến mà uống” – hãy canh
tân cuộc sống bạn đã được ban cho. Hãy đến chia sẻ Thánh thiêng!
Hãy nghĩ rằng bạn có thể đem Chúa vào lối suy tưởng của bạn, để
thay đổi ý của Người.
Các bạn thân mến, Chúa nói, “Ngươi sẽ chiêu tập một dân tộc
ngươi không quen biết, và nhiều dân tộc không biết ngươi sẽ chạy
đến với người.” Có thể từng người một. Cũng tốt thôi, bạn đang
làm điều bạn được kêu gọi làm – kêu mời kẻ khác đến với nguồn
nước sống, được bổ sức bởi nhiệt tình của bạn, yêu mến Thiên
Chúa như Ngài nói với chúng ta theo cách mới. Khi chúng ta chấp
nhận lời mời của Thiên Chúa để chấp nhận đường lối Ngài dành
cho chúng ta, nghe lời Ngài, và tìm kiếm Ngài để canh tân theo
đường lối của Ngài chúng ta được chia sẻ Thần thiêng – Thánh linh
Chúa trở nên sống động trong chúng ta.

Nỗi hoang mang lo sợ của xã hội chúng ta có thể hủy diệt con người.
Tôi nghe như vậy nhiều lần khi nói chuyện với những người đến
xưng tội, trong sự thiếu vắng suy nghĩ của những người hành động
và lời nói không tôn trọng người khác. Hy vọng cho con người
trong lời mời gọi của Thiên Chúa
phải được nói lên và sống với – tỏ
“Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, để trọn bề nhân nghĩa với Đa-vít.
Này ta đã đặt Đa-vít làm nhân chứng cho các dân, để ngươi chiêu tập một dân ngươi không biết, hiện qua bạn và tôi. Một tiếng nói sẽ
và những dân tộc không biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
không nghe được từ trời. Nó đến từ
vì Đức Thánh của Ít-ra en đã làm cho người được vinh hiển.”
trái tim – cùng một trái tim đã đánh
động Chúa Giêsu qua sứ vụ công
khai của Ngài; cùng một Chúa Giêsu
Isaiah nói, “Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu đã đến để được canh tân với nước sự sống đến từ Cha; người đã
Người khi Người ở kề bên – và hãy mở lòng bạn cho tư tưởng và tìm và lắng nghe sự bảo đảm của Cha cho sứ vụ và cuộc sống của
đường lối của Người. Vì chúng cao hơn đường lối tư tưởng của Ngài. Với chúng ta, tất cả điều này được tìm thấy qua đời sống cầu
bạn. Thật là một đoạn Thánh kinh đầy uy lực của Isaiah. Như Thiên nguyện đích thực và hoàn tất trong Thánh Thể, món quà toàn vẹn
Chúa đã làm khi Người can thiệp vào cuộc sống con người chúng cần thiết để tiếp tục sống trong nước sự sống của phép rửa. Nhưng
ta, muốn cho chúng ta những gì chúng ta không thể có để thỏa mãn đó không dành riêng cho ai. Thiên Chúa muốn chúng ta ăn uống cái
những điều mình muốn. Đó là sự nhận thức về tư tưởng và tình yêu tốt, tìm kiếm và lắng nghe lời Ngài, đổi mới – và rồi theo vào đường
của Người tiếp tục bị bỏ quên trong con người hôm nay cũng như lối của Ngài, cao hơn cả thiên đàng, như tư tưởng của Ngài.
trong thời của Isaiah và thời của Chúa Giêsu.
Tom Galvin, Cha Linh Hướng Miền 3
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Eduardo Bonnín Aguiló: 100 Năm – Tiểu Sử và Tâm Tưởng – Phần 5 (tiếp theo)
Đây là lúc khởi đầu vì sau đó, và bởi nó được đón nhận mạnh mẽ, nó bắt đầu được hát rất nhiều lần.
Một ghi nhận quan trọng về bài hát này là trong bản nguyên thủy nó nói, ‘và đó là tại sao tôi yêu mến những cô gái với nhiều
màu sắc.’ Nhưng khi giám mục và các tu sĩ nghe đoạn nói về “các cô gái”, họ bảo chúng tôi hãy bỏ nó đi cho đẹp. Chữ “cô gái”
được thay bởi chữ “tình yêu” để các tu sĩ có thể hát. (Lịch sử Cursillo Kitô giáo, tr.137).
Vào năm 1951, Cristóbal Almendro làm một so sánh thích thú và cảm hứng giữa ân sủng và "De Colores". Sự so sánh tương
quan này, để cho sáng tỏ, được đón nhận đầy nhiệt tình của Eduardo, vì thế "De Colores" trở nên như một “khẩu lệnh” của
Cursillo, và lời chào "De Colores" giữa các cursillistas có nghĩa là bạn đang sống trong ân sủng. Nếu như câu đáp trả không
phải là "De Colores", thì đó là dấu hiệu của điều gì đó đang xảy ra. "De Colores" vẫn đang được dùng trên toàn thế giới, thế
giới của Cursillo Kitô giáo, trở nên bài phong trào ca, cho dù Phong trào Cursillo chưa bao giờ chuẩn nhận nó như thế, nhưng
sự thực là nó đã trở thành dấu nhận dạng của gia đình cursillistas toàn thế giới.
Bởi đó, bắt đầu dùng từ, "De Colores", có nghĩa là “tốt lành”, “trong ân sủng Thiên Chúa”. Và thế, một cách rất chính xác, giải
thích sự tăng trưởng nhanh chóng và ý nghĩa của "De Colores", là bài hát hay là lời chào giữa các Cursillistas.

T

ôi tên Conchica Mayorga, tôi sống
Cursillo tháng Sáu-1995. Tạ ơn Chúa
chúng tôi vừa mừng kỷ niệm 25 năm
hôn phối vào tháng Chín-2020.
Chúng tôi có bốn con và một cháu. Tôi hiện
sống tại thành phố Omaha, Nebraska. Tôi sẽ
phục vụ như một Chủ tịch của Hội đồng Điều
hành trong Văn phòng Điều hành Quốc gia
Hoa kỳ vào năm 2021. Đây là một cơ hội đặc
biệt và là vinh hạnh cho tôi.

Văn phòng Điều hành họp hai lần một năm và được hướng dẫn
bởi Hội đồng Điều hành. Một trong những nhiệm vụ chính của
Hội đồng Điều hành là áp dụng những điều lệ đã được đề ra từ
trước bởi Văn phòng Điều hành, và thực hiện những hành động
vì nhu cầu được đưa ra trong những buổi họp.
Chủ tịch Hội đồng Điều hành chủ tọa các buổi họp của Văn
phòng Điều hành, bảo đảm mỗi buổi họp phải được lên kế
hoạch hữu dụng và theo đúng những điều lệ trong Bản Nội quy
của Phong trào Cursillo, và tất cả các vấn đề phải được nói đến
theo thứ tự và đem lại hiệu quả.
Trong các buổi họp này, Chủ tịch sẽ tạo cơ hội cho tất cả thành
viên của Văn phòng Điều hành được phát biểu tự do và được
tôn trọng. Mọi quyết định được biểu quyết riêng rẽ hoặc gồm
chung phải được chấp thuận bởi Văn phòng Điều hành trong
buổi họp lần tới theo thời khóa biểu.
Hội đồng Điều hành cũng sẽ đề ra công tác cho Hội đồng nhân sự.
Hội đồng nhân sự có bổn phận thuê mướn nhân viên, đánh giá
và, nếu cần, phân phối nhân viên của Trung tâm Cursillo Quốc
gia. Sẽ duyệt xét đánh giá công việc bởi Văn phòng quốc gia đã
hoàn tất do Quản trị viên đưa ra.

Lượng giá hằng năm cho Quản trị viên Quốc gia tùy theo liệt kê
trách nhiệm công việc của người đó.
Lượng giá công tác cho các Điều hợp viên các ngôn ngữ tùy theo
liệt kê trách nhiệm công việc của họ.
Cũng phải thực hiện những vai trò khác được yêu cầu bởi Văn
phòng Điều hành Quốc gia.
Vì đại dịch Covid-19 chúng tôi không thể gặp nhau từng người
như đã lên kế hoạch trong tháng 11-2020.
Cám ơn kỹ thuật tiên tiến, chúng tôi đã gặp nhau qua mạng
trong ngày 22-23 tháng giêng 2021, và những thành viên mới
của Hội đồng Điều hành năm nay đã được công bố.
Chủ tịch:		
Phó Chủ tịch:		
Thư ký:			
Thành viên đặc biệt:

Conchita Mayorga
Bobbie Lavoie
Vince Johnson
Carol Reyes

Ngoài việc giới thiệu những thành viên mới của Hội Đồng Điều
hành, trong những vấn đề khác, có sự đồng ý bắt đầu tiến trình
tìm kiếm một Điều hợp viên quốc gia cho cộng đồng Việt Nam.
Chúng ta cám ơn Cindy Bruno đã cống hiến phục vụ với tư cách
Chủ tịch Hội đồng Điều hành trong thời gian năm 2020.
Tôi khẩn thiết kêu gọi các bạn cầu nguyện để Thánh Linh thúc
đẩy và hướng dẫn chúng ta chọn lấy quyết định đúng đắn sẽ
giúp hiệp nhất Phong trào Cursillo và qua sự khiêm nhường
chúng ta sẽ thực hiện những công tác tốt đẹp hơn với Tình yêu
và Nhân từ đem lại tốt lành cho toàn thể cộng đồng Cursillo
Kitô giáo!
De Colores!

www.natl-cursillo.org
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T

ôi tên Cindy Bruno, tôi gia nhập
Cursillo năm 1989. Tôi thuộc Miền 1
và sống tại Connecticut. Có rất, rất
nhiều lý do để năm 2020 sẽ là một
năm đáng nhớ cho tôi, gia đình tôi và cộng
đồng Cursillo chúng ta. Có nhiều chữ hay câu
chúng ta chưa từng hay rất khó phải dùng
đến trong câu chuyện hằng ngày. Giãn cách
xã hội, gặp gỡ qua hình ảnh, Zoom, cách ly, ở
yên tại chỗ, đóng cửa, lề đường, đại họa, vượt qua gánh nặng
của cẩn trọng, không lường trước và dĩ nhiên vi khuẩn Corona
và Covid-19.
Vào tháng 11 năm 2019 tôi trở thành Chủ tịch Hội đồng Điều
hành của Văn phòng Điều hành Quốc gia. Cùng lúc ấy, tôi vẫn
còn là Điều hợp viên ngành tiếng Anh Miền 1. Là những lãnh
đạo Cursillo chúng ta biết khi đáp lời Chúa để phục vụ trong
vai trò mới, người sẽ hướng dẫn chúng ta. Tôi vốn đã biết
những trách nhiệm đặt để đằng trước nhưng vẫn luôn có
những điều chưa biết hay những chúc phúc không ngờ và khó
khăn trong kinh nghiệm hoặc giai đoạn khác biệt trong cuộc
sống chúng ta.
Dù cho Thiên Chúa đã sửa soạn nhiều năm cho tôi trong vai trò
gần đây nhất thì tôi vẫn còn có nhiều điều phải học hỏi. Thông
tin: chia sẻ dễ dàng nên tôi được nhắc nhở khi nào không trả
lời và khi nào thì tin cậy được để góp ý. Sắp xếp thời gian:
Không đặt nặng trước khi không chắc được tiến triển. Cầu
nguyện: Nắm chắc thời gian quí báu này bất cứ khi nào. Cái
Tôi: Không có chỗ nào cho nó trong Lãnh đạo Kitô giáo. Vai trò
này đã có tác động đến sùng đạo, học đạo và hành đạo và cũng
giống như tất cả các bạn trong cơn đại dịch này. Giây phút gần
kề với Chúa Kitô đã có ảnh hưởng lớn tới sùng đạo của tôi bao
gồm: Cơ hội làm việc và chia sẻ với những nhân viên quốc gia
lạ thường. Dùng thời gian, họp qua hình ảnh với Ceferino,
Juan Ruiz và Nadia Lopez đã có ảnh hưởng tích cực qua mọi
khía cạnh trong chiếc kiềng ba chân của tôi. Sự cống hiến cho
Phong trào Cursillo của họ thì cũng lớn như sự hiểu biết của họ
về Đặc sủng phong trào. Cũng để mài dũa chiếc kiềng ba chân
của tôi là được làm việc cùng với ba vị Linh hướng Phong trào
Quốc gia. Giám mục Eduardo Nevares, Cha Mark Seiker và
Thầy Phó tế Andy Carrillo đem đến hiểu biết của họ về phong
trào chúng ta và đức tin Công giáo cùng với tâm linh cá nhân
cho mọi việc họ làm cho chúng ta cũng như những trách nhiệm
mà mỗi người họ có. Mỗi người là mỗi chúc phúc cho cá nhân
tôi. Những Điều hợp viên Miền làm nên Văn phòng Điều hành
Quốc gia, cả hai bây giờ và trong quá khứ, tiếp tục phấn khích
tôi nên đã có ảnh hưởng đến Sùng đạo, Học đạo và Hành đạo
của tôi. Nhiệt tình của họ với Cursillo đã chứng tỏ qua lời nói,
hành động và cầu nguyện trong cuộc sống. Mỗi Điều hợp viên
có một danh sách “phải làm” rõ rệt cho Miền riêng của họ và họ
còn thường vượt qua ranh giới để giúp đỡ những địa phương
khác nữa. Cái thí dụ bao gồm-tất cả này của lãnh đạo đã thúc
đẩy tôi thêm nữa, cẩn thận lắng nghe thêm từ Thiên Chúa và
tin tưởng vào bất cứ nơi nào Ngài dẫn tôi đi.
Hiển nhiên là cơn đại họa đã có ảnh hưởng nặng nề trên tất cả
chúng ta và những sinh hoạt của Phong trào Cursillo. Năm
tháng và kiềng ba chân của tôi đã bị tác động bởi khả năng của
mọi người cố xoay sở theo chiều hướng mới dưới tất cả những
cấm cản vì cơn dịch Covid-19. Cách thế mà Văn phòng Điều
hành Quốc gia và phòng nhân viên giải quyết đã gây ra một ấn
tượng mà tôi không thể quên mau chóng. Trước khi thời gian

bị qua đi nhiều sinh hoạt Cursillo đã diễn ra qua Zoom. Gặp gỡ,
Hội nhóm, Trường lãnh đạo, Ultreya, Đại hội Miền, Từng bước
hướng dẫn, và những hội thảo khác. Và dĩ nhiên “Đại hội Toàn
quốc qua hình ảnh”. Tôi được chúc phúc nhiều và hãnh diện là
thành phần của một cộng đồng đã tự cho mình tự do, đang cố
gắng những cách thế mới để thực hiện những sinh hoạt truyền
thống và cùng lúc là những chiến sĩ cầu nguyện mạnh mẽ.
Tuy nhiên biến cố đã làm nên ảnh hưởng lớn nhất cho hành
trình tâm linh của tôi năm nay là đứa cháu thứ ba của tôi ra đời
vào tháng Ba. Bế cháu James lần đầu tiên khi nó về nhà, chăm
nom cô chị 2 tuổi của nó và nó, và dĩ nhiên thấy con gái và con
rể yêu thương con trai của chúng đã là một chúc phúc tốt đẹp
trong chính sự kiện đó rồi. Nhưng nó được sinh ra trong thời
Covid đóng cửa là một nhắc nhớ hoàn hảo rằng Thiên Chúa có
mặt. Không vi khuẩn nào có thể ngăn cách chúng ta khỏi tình
yêu của Ngài, chúng ta chưa hề phải giữ “giãn cách xã hội” với
Thiên Chúa và con đường cầu nguyện, cộng đồng và tình yêu
không bao giờ đóng cửa.
Một lời hứa cầu nguyện cho những Điều hợp viên Miền sắp
nhậm chức: Miền 1 Anh Ngữ John Wentworth, Việt ngữ Trần
Văn Cảnh – Miền 2 Tây Ban nha Milagro Perez – Miền 5 Tiếng
Việt Yên Dương – Miền 6 Tiếng Anh Beth Schroder – Miền 7
Tiếng Anh Yvonne Beyer, và Tiếng Việt Toản Trần.
Một lời cám ơn rất nhiều đến những người vừa hoàn tất nhiệm
kỳ vào tháng 10-2020. Thật là một chúc phúc được phục vụ với
mỗi người quí vị. Peter Ánh Trần, Damaris Chevez, Luận
Nguyễn, John Ciliberti, Ngô Thành, và Ron Paulinelli
Chúng ta cũng được chúc phúc khi có được Hội đồng Điều
hành Quốc gia nhiệm kỳ sắp tới với: Chủ tịch Conchita
Mayorga, Phó Chủ tịch Bobbi LaVoie, Thư ký Vince Johnson.
Và thành viên đặc biệt Carol Reyes.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho những lãnh đạo này và cho phong
trào chúng ta. Thiên Chúa chúc phúc cho từng người chúng ta
và luôn nhớ rằng bổn phận dầu tiên của chúng ta là truyền giáo
trong mỗi mét vuông của chính mình!
De Colores!

Cindy Bruno

Visit our online bookstore for Cursillo
materials & gift ideas, exclusively for
Cursillitas! www.natl-cursillo.org/cursillo-literature/

www.natl-cursillo.org
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OMCC HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH 2022 & HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH CURSILLO
QUỐC GIA
Trong thể thức hoán chuyển được chỉ định trong điều lệ của
OMCC, Tổ chức Cursillo Kitô giáo Thế giới (OMCC) đang chuyển
giao đến Khu vực Bắc Mỹ Canada Caribbean vào tháng Giêng
2022.
Các Văn phòng Điều hành Quốc gia của NACC đã chọn Hoa kỳ là
Hội đồng Điều hành của OMCC để phục vụ trong bốn năm tới.
Văn Phòng Điều hành Quốc gia Hoa kỳ đã xác nhận các lãnh đạo
phục vụ sau đây cho Hội đồng Điều hành của OMC trong nhiệm
kỳ bốn năm 2022-2025:
Vince Johnson, Chủ tịch; Glora M. Miranda, Phó Chủ tịch; Omelio
A. Fernandez, Thủ quỹ; Sharon Essner, Thư ký; Cha Mark Seiker,
Linh hướng; và Giám mục Eusebio Elizondo, Cố vấn Quốc gia.
Chúng tôi biết ơn Bà Cindy Bruno vừa hoàn tất nhiệm kỳ Điều
hợp viên Miền 1 và Chủ tịch Hội đồng Điều hành Quốc gia đồng
thời chào mừng các vị thay thế trong nhiệm kỳ tới, Conchita
Mayorga, Chủ tịch Hội đồng Điều hành; Bobbi Lavoie, Phó Chủ
tịch; Vincent Johnson, Thư ký; Carol Perez, Thành viên đặc biệt.
Hãy cùng Văn phòng Điều hành Quốc gia gửi lời chúc mừng đến
các tôi tớ lãnh đạo này. Chúng ta hãy hết lòng cầu chúc, ủng hộ và
cầu nguyện cho mọi cố gắng họ làm để nâng cao Đặc sủng căn bản
Phong trào Cursillo, Hiệp nhất và Tình bạn.
HƯỚNG DẪN CHO CÁC VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN ĐỂ ÁP
DỤNG CÁC CHỈ DẪN VỀ COVID TRONG CÁC CẤP GIÁO PHẬN, ĐỊA
PHƯƠNG, TIỂU BANG VÀ QUỐC GIA. TRONG TẤT CẢ MỌI SINH HOẠT
CỦA CURSILLO, AN TOÀN CHO CÁC CURSILLISTAS LÀ TỐI THƯỢNG.
Khi có thuốc chủng ngừa COVID-19 và được phân phối cho mọi
người, nỗi ao ước trở lại “bình thường” trong các cộng đồng sẽ
gia tăng. Trung tâm Quốc gia Cursillo đã nhận được điện thoại
hỏi về những chỉ dẫn mở cửa lại. Xin đọc “Ghi nhớ về việc mở lại
những sinh hoạt trong thời COVID-19” có đăng trên Trang mạng
Quốc gia. (www.natl-cursillo.org). “Mỗi Phong trào Cursillo
Giáo phận sẽ phải quyết định khi nào và cách nào mở lại các sinh
hoạt tiếp xúc cá nhân trong Hội nhóm, Ultreya, Trường Lãnh
đạo, Khóa Cursillo, Hội thảo v.v…. Xin để ý đến thực tế tại địa
phương cần phải phù hợp với những chỉ dẫn của giáo phận, tiểu
bang nhà và chính quyền.”
SABATINA (SATURDAY DEVOTION TO MOTHER MARY)
Cầu nguyện, Ăn chay và Bố thí rất quan trọng vào lúc này hơn bao
giờ hết! Chúng ta biết Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta.
Chúng ta hãy hiệp nhất trong cầu nguyện, chúng ta cùng nhau
gặp gỡ qua Zoom mỗi Thứ bảy lúc 8 giờ sáng (Giờ Pacific), 9 giờ
(Mountain), 10 giờ (Central), 11 giờ (Eastern). Meeting ID: 869
5502 6246, Passcode: decolores
Xin làm Palanca cho các ý chỉ sau:
Thứ Hai: Cho các Văn phòng Điều hành Giáo phận, Miền và
Quốc gia
Thứ Ba: Cho các Linh hướng (Tu sĩ)
Thứ Tư: Cho sự Hiệp nhất Phong trào Cursillo
Thứ Năm: Cho các Kế hoạch Tông đồ của Phong trào Cursillo
Thứ Sáu: Cho chấm dứt Đại họa Coronavirus
Thứ Bảy: Cho Ý chỉ Đặc biệt
Thiên Chúa ở với chúng ta ngay cả những lúc khó khăn nhất
trong cuộc đời chúng ta. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho mỗi người
chúng ta, cho chấm dứt COVID-19, cho những ai đã chết vì Covid,
những người bị lây nhiễm, những người trên tuyến đầu chống
Covid, cho các tu sĩ, Cho HÒA BÌNH trong quốc gia chúng ta và
cho sự hiệp nhất của Phong trào Cursilllo.

TINH THẦN QUẢN GIA
Công việc của Phong trào Cursillo không thể thực hiện nếu không
có sự ủng hộ quảng đại của các cộng đồng cursillista chúng ta.
Hết lòng cầu nguyện cho việc góp phần giữ gìn Phong trào
Cursillo.
Cơ hội thể hiện tinh thần Quản gia:
☛ Chiến dịch $3/năm
› Nhằm giúp Phong trào Cursillo khi cần như giảm giá sách,
giảm lệ phí ghi danh tham dự Đại hội toàn quốc cho các Linh
hướng v.v…
› Bạn có thể tìm biết thêm về những lợi ích của chiến dịch này
tại: www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2016/03/3Year-Campaign-flyer.pdf
› Đóng góp $3/năm của bạn có thể làm nên khác biệt lớn cho
tương lai Phong trào yêu mến của chúng ta! Hãy hãy ghi danh
đóng góp theo chu kỳ ngay lúc này tại trang mạng an toàn: www.
natl-cursillo.org/donate-to-cursillo/
☛ Hãy nhớ đến Cursillo Quốc gia trong Di chúc, hay Thừa kế tài sản của
bạn
› Hãy cân nhắc đến một món quà đáng nhớ cho Phong trào
Cursillo Quốc gia khi bạn làm Di chúa hay Thừa kế tài sản.
› Liên lạc với Trung tâm Quốc gia Cursillo nếu bạn có ý định
bao gồm Phong trào Cursillo Quốc gia để có một món quà thích
hợp sẽ trao lại được biết tới trong Di chúc hay Thừa kế tài sản của
bạn.
☛ Dùng Facebook cho Tổ chức vô vị lợi
› Nghĩ đến một Sinh nhật, Thứ Ba trao tặng, hay chỉ là Gây quỹ
trên Facebook?
› Trợ giúp Phong trào Cursillo bằng cách chọn: The National
Cursillo, Jarrell, TX là chọn lựa vô vị lợi của bạn.
☛ Trung tâm Học liệu Cursillo Quốc gia
› Cần những Tư tưởng Căn bản? Cuối cùng chúng ta có phương
tiện giao hàng hãy vào trang mạng Trung tâm Cursillo Quốc gia
hoặc gọi để đặt hàng. (www.natl-cursillo.org Điện thoại: (512)
746-2020)
☛ Nụ cười Amazon
› Nụ cười Amazon là trang mạng điều hành bởi Amazon.
› Hãy tận hưởng những đặc điểm của Amazon như lựa chọn
rộng rãi các sản phẩm, cùng giá tiền và giao hàng thuận tiện trên
Amazon.com
› Mua sắm trên Amazon Smile (www.smile.amazon.com), Tổ
chức Nụ cười Amazon sẽ trao tặng 0.5% giá bán cho các tổ chức
vô vị lợi do bạn chọn: www.yotube.com/
watch?v=rilZXtwuUHk
› Những bước dễ dàng để trợ giúp Phong trào Cursillo Quốc
gia qua Amazon Smile:
• Bấm vào hàng dưới để ghi danh Phong trào Cursillo Quốc gia
là tổ chức thiện nguyện của bạn: smile.amazon/ch/460563788
• Luôn mua sắm tại smile.amazon.com để trợ giúp Phong trào
Cursillo Quốc gia. Nếu bạn một thành viên ưu tiên Amazon,
tài khoản ưu tiên của bạn sẽ tự động nối kết với Amazon
Smile.
• Tất cả mọi người đều có thể ghi danh vào amazon smile,
cursillistas hay không phải là cursillista.
Hãy làm một đóng góp có ảnh hưởng lâu dài. Cám ơn bạn là một
quản gia tin tưởng vào Chúa Kitô và Hội thánh của Ngài, qua
món quà cho Cursillo, vì sự liên tục trợ giúp và lòng quảng đại
đóng góp. Chúa Kitô trông đợi nơi chúng ta!

www.natl-cursillo.org

