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 HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG 

          VỀ GIÁO DÂN 

        1282/14/AIC – 104 

SẮC LỆNH 

  

 Phong trào Cursillo Kitô giáo bắt đầu vào những năm 1940 trên Đảo 

Mallorca (Tây Ban nha), tạo ra một hình thức đặc biệt để sửa soạn tâm linh cho 

cuộc hành hương đến mộ Thánh Giacôbê Tông đồ ở Santiago de Compostela, được 

tổ chức bởi nhóm trẻ Công Giáo Tiến hành nhân dịp Năm Hồng ân Compostela 

1948. Khóa “Cursillo” Kitô giáo đầu tiên đã được tổ chức vào tháng Giêng 1949 

tại Tu viện Mallorcan ở Honorato, Randa.  

  Trong nhóm những người khởi xướng Cursillo Kitô giáo, quan trọng đặc 

biệt được ghi nhận là một giáo dân, Eduardo Bonnin Aguiló (1917-2008), rồi 

nguyên Giám mục Mallorca, Juan Hervás y Bennet (1905-1982), và Đức Ông 

Sebastián Gayá Riera (1913-2007). 

 Sự liên tục phát triển của Phong trào Cursillo Kitô giáo trong ba mươi năm 

đầu tiên dẫn đến sự hình thành các Văn phòng Điều hành Giáo phận, Văn phòng 

Điều hành Quốc gia, và Nhóm Quốc tế để phục vụ cho các phong trào xuyên quốc 

gia trên cùng lục địa. Tổ chức Phong trào Cursillo Thế giới (OMCC) được thành 

lập trong kỳ họp thứ V Liên Châu Mỹ, tổ chức tại Santo Domingo (Cộng Hòa 

Đôminican) từ ngày 23 đến 27 tháng Sáu 1980.  

 Tổ chức Quốc tế nhằm phục vụ toàn thể Phong trào Cursillo, thực hiện 

quyền hạn của mình trên các Nhóm Quốc tế, và các Văn phòng Điều hành Quốc 

gia và Giáo phận (Điều luật, Khoản 2) để nhắm đến sự hiệp nhất trong phong trào 

trên toàn thế giới, với niềm tin vào Đặc sủng Cursillo và tin vào Hội Thánh: đặc 

biệt qua những ý niệm trong quyển sách “Những tư tưởng nền tảng của Phong trào 

Cursillo” qua việc trợ giúp những Nhóm Quốc tế và giới thiệu phong trào đến 

những quốc gia chưa được thành lập (Điều luật, Khoản 3). 

 Vì sự liên tục phát triển của phong trào từ khi thành lập Tổ chức Quốc tế, và 

với sự tiến cử của rất nhiều giám mục từ nhiều nơi trên thế giới, cũng như nhiều lời 

khuyến khích được nhắc lại bởi nhiều Giáo Hoàng La Mã, Hội đồng Giáo hoàng về 

Giáo dân đã công nhận Tổ chức Quốc tế và ban cho thể nhân pháp lý theo luật giáo 

hội với nghị định ngày 30 tháng Năm 2004, chấp thuận những điều lệ của nó trong 
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một thời gian năm-năm để thử nghiệm. Thể theo yêu cầu của Tổ chức Quốc tế để 

cho phép có thêm những phản ảnh về điều lệ từ các phong trào, Hội đồng Giáo 

hoàng về Giáo dân trong thư ngày 4 tháng Năm 2009 triển hạn để thử nghiệm này 

chấp thuận cho đến ngày 31 tháng Mười hai 2014. 

 Căn cứ vào những sự việc kể trên; 

 Đón nhận yêu cầu xin chấp nhận ý nghĩa của bản điều lệ được duyệt lại, bởi 

Hội đồng Điều hành của Tổ chức Quốc tế và điều sau đây được đề ra trong cuộc 

Họp Quốc tế tổ chức ở Brisbane (Úc Đại lợi) từ ngày 20-24 tháng Mười một 2013. 

 Ban cho khả thể thẩm phán bởi các điều 132 – 134 của Hiến chương Tông 

đồ về Quyền lợi Chủ chăn trong Giáo triều La mã. 

Bởi thế Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân ra sắc lệnh: 

1. Xác nhận chấp thuận Tổ chức Thế giới Phong trào Cursillo (OMCC) là một 

tổ chức để hợp tác, phát triển và vinh danh cảm nghiệm Cursillo Kitô giáo, 

được hửơng thể nhân pháp lý theo luật giáo hội; 

2. Chấp thuận ý nghĩa các điều lệ, đã sửa đổi đúng cách, có một bản sao đã 

được đặt trong phòng lưu trữ Giáo luật. 

 

Từ Vatican, ngày 12 tháng 12 năm 2014, ngày Lễ Kinh Đức Mẹ Guadalupe. 

 

Thư ký        Hồng Y Chủ tịch  

 

Đã ký,        Đã ký, 

 

Josef Clemens         Stanislaw Rylko 

  


