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V

ào năm 1949, từ ngày 7 đến 10 tháng Giêng, có một khóa Cursillo nữa được tổ chức tại Đồi
Randa, San Honorat, Marlloca. Khóa Cursillo năm 1949 này – theo những gì đã giải thích
thì được ghi nhận là khóa thứ sáu trong lịch sử - tuy nhiên, cho dù không phải là khóa đầu
tiên, khóa này đã và cho đến nay vẫn được biết là khóa số 1; bởi vì từ năm 1949, các khóa
Cursillo trở nên chính thức và được đánh số thứ tự.
Khóa Cursillo “mang số 1” này, có Cha Guillermo Payeras là Linh Hướng và Edurado Bonnin là
Khóa Trưởng. Các Trợ Tá khóa gồm có Andrés Rullán, Bartolomé Riutort và Guillermo Estarellas
với Gillermo Font làm phụ tá.
Có 21 tân Cursillistas tham dự khóa này. Buổi tĩnh tâm mở đầu được Cha Juan Capó hướng dẫn và
sau các bài nguyện gẫm thì ngài rời nơi tĩnh tâm ngay tối hôm đó. Giám Mục Juan Hervas không
hiện diện nhưng ngài có gửi một bức thư cho Chủ tịch nhóm giới trẻ Công giáo tiến hành khi đó và
cũng là Khóa Trưởng khóa Cursillo này [Eduardo], bức thư được đọc trong lễ bế mạc khóa học.

Tháng 4, 2021
El Obispo de Mallorca
Trang Nhà
Cursillo Là Gì?
Trung Tâm Học Liệu
Tài Liệu Cursillo
Bản Tin Trung Ương
Xin & Gởi Palancas
Ủng Hộ PT Cursillo
Mẫu Đơn & Thông Báo
Nối Kết & Liên Lạc

Palma, ngày 7 tháng giêng, 1949
Ông Eduardo Bonnin, Chủ tịch Hội đồng Giới trẻ
Công giáo Tiến hành Giáo phận
Bạn thân mến trong Chúa Kitô:
Tôi được Cố Vấn Văn Phòng Giáo Phận thông báo về khóa Cursillo ở San Honorato. Cho tôi gửi
những dòng chữ này đến các Cursillistas. Như bạn đã biết, tôi đã từng lập đi lập lại, rằng những thanh
niên của C.A. là niềm an ủi và hy vọng của tôi. Tôi kỳ vọng nhiều, rất nhiều nơi họ.
Cầu chúc cho khóa Cursillo này là một nguồn nữa của đời sống Kitô giáo và công tác tông đồ, sẽ nảy
mầm trong cánh đồng tuổi trẻ của chúng ta. Tôi phó thác vào các Cursillistas mục đích chuyến đi của tôi
đến Madrid; với lời cầu nguyện của họ, họ có thể đạt đến thành công trong sự cố gắng.
Tôi xin ban phép lành nồng ấm nhất của tôi cho tất cả các lãnh đạo Cursillo, những người công tác
vào đó và cho mỗi một Cursillista.

Juan, Giám MụcMallorca

National Cursillo Center
P.O. Box 799
Jarrell, Texas 76537
512-746-2020
512-746-2030 (Fax)

Có lẽ cần chỉ ra rằng cho đến năm
1949 chỉ có một khóa Cursillo được
tổ chức mỗi năm. Từ khóa Cursillo
năm 1949 này, có thể nói rằng Cursillo
“bắt đầu có trớn”, bởi vì từ đó có
nhiều khóa Cursillo được tổ chức
trong một tháng. Vào năm 1949, đã
có 20 khóa Cursillo. Đây là một trong
nhiều lý do tại sao cần phải xem xét
việc đánh số khóa học vì sự tham
chiếu các khóa Cursillo trở nên phức
tạp. Vì thế, số 1 được gán cho khóa Cursillo tháng Giêng năm này.
Để ghi nhớ sự kiện này, một tấm biển được đặt ngay lối vào Tu viện San Honorat đánh dấu việc
hoàn tất của khóa Cursillo Số 1, từ 7–10 tháng Giêng, 1949.
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X

in nhận cái ôm huynh đệ từ người anh em trong
Chúa Kitô, Phó tế Martin Garcia Cruz, một Cursillista
thuộc Giáo xứ Các Thánh ở Fort Worth, Texas.

Trước hết, Tôi rất biết ơn vì có được cơ hội chia sẻ
với các bạn kinh nghiệm tôi có với Cha Jasso, một trong
những Cursillistas đầu tiên của Hoa kỳ. Ngài đã sống khóa
Cursillo thứ nhất được tổ chức ở Waco, Texas. Và Cha Jasso
cũng vui sướng được gặp gỡ và nói chuyện với Eduardo
Bonnín, người mà ngài ngưỡng mộ trong suốt cuộc đời mình.
Sau lời chào mừng các bạn, tôi muốn chia sẻ
với các bạn là tôi có diễm phúc được biết Cha
Jasso đã hơn 23 năm. Từ giây phút gặp gỡ
ngài, chứng tá cuộc sống của ngài đã làm thay
đổi cuộc sống của tôi, gia đình tôi, giáo xứ và
toàn thể thành phố Fort Worth. Tôi nói điều
này vì ngài được toàn thành phố biết đến,
ngài rất am hiểu điều Cursillo đã dạy ngài về
biến đổi môi trường. Người Cursillista được
kêu gọi làm điều ấy trong ngày thứ Tư, bước
ra ngoài để biến đổi những gì chung quanh
mình thành một môi trường Kitô giáo. Tôi
nhắc lại, ngài biết tất cả mọi người, từ người
hèn mọn đến ông Thị trưởng.

sống”. Nếu Cha Jasso có được 5 giờ để ngủ thì là nhiều lắm
rồi, vì mọi người đều có số điện thoại của ngài và họ thường
gọi ngài với đủ mọi nhu cầu, và nếu như ngài đang ăn thì
ngài cũng sẽ ngừng lại để giúp đỡ họ, ngay cả khi ấy là 2:00
giờ sáng. Họ gọi ngài đi thăm người bệnh và ngài có thể đến
bệnh viện hoăc tư gia nơi người bệnh nằm đó, ngài không
biết mệt. Một phụ nữ có lần nói với tôi rằng Ơn Chúa đã cho
ngài sức mạnh như thế và tôi cũng nghĩ như vậy.
Trong phần cuối này, anh chị em Cursillistas thân mến, tôi
chia sẻ với bạn giai đoạn tôi gần ngài lúc ngài
lâm bệnh, điều đó chẳng những là điều buồn
cho tôi, mà còn là điều buồn cho giáo xứ và cả
thành phố biết ngài.
Tôi nói buồn cho tôi vì ngài là một linh mục
rất năng động và căn bệnh ngài mắc phải là
một thứ bệnh làm cho cơ thể ngài bị liệt dần
từng chút. Tôi trải qua nguyên một năm săn
sóc ngài trên xe lăn, cho uống thuốc và đem
ngài khám bịnh theo hẹn, cho đến khi có y tá
chuyên môn chăm sóc người mắc loại bệnh
này.
Tôi lập lại điều này, chỉ có người buồn là tôi vì
Cha Jasso đã sống và chấp nhận bệnh tình của
mình với hết lòng tin tưởng và cậy trông vào
Thiên Chúa, Chúa chúng ta, đến nỗi tôi không
biết dùng lời nào nào để giải thích làm sao
ngài vui sống với căn bệnh của mình như vậy.

Tôi muốn chia sẻ với bạn một phần trong đời
sống Sùng Đạo của Cha Jasso, cha là người
FR. STEPHEN JASSO, TOR
cho dù luôn rất bận rộn nhưng không ngừng
_
NOVEMBER 26, 1932
cầu nguyện. Tôi thường thấy ngài trong nhà
FEBRUARY 12, 2021
nguyện đọc Kinh Thần Vụ. Thỉnh thoảng
Thật đáng phục khi thấy ngài cười rất nhiều
chúng tôi đi đến Waco để viếng thăm gia đình
lần trong lúc lâm trọng bệnh. Ngài nói với tôi,
ngài hay những anh em linh mục Dòng
Martin, tôi biết tôi sẽ phải làm gì với cơn bệnh này, nhưng
Phanxicô ở Waco, ngài thường bảo tôi: này con, chúng ta hãy
anh biết đấy, tôi chấp nhận nó với sự vui mừng. Nếu Chúa
lần chuỗi Mân Côi. Vào những giờ Thánh, ngay cả khi có cha
Kitô trao cho tôi Thánh giá này, tôi vui lòng đón lấy, tôi không
khác hay tôi kiệu Mình Thánh, Cha Jasso cũng có mặt cùng
chối từ, ngược lại tôi tận dụng nó vì tôi dâng nỗi đau khổ của
chầu Mình Thánh với chúng tôi.
tôi cho giáo xứ, cho cả Giáo Hội, cho giới trẻ và cho các ơn
Cha Jasso đi hành hương hằng năm đến viếng Đức Trinh Nữ
ở San Juan de los Lagos tại Jalisco, Mexico. Có một lần ngài
đến đó với đôi chân bị thương nặng, đến nỗi bác sĩ yêu cầu
ngài phải dùng nạng chống, nhưng trong ngày ấy có một
người qua đời. Một giáo dân đã cùng với Cha Jasso, trên đôi
nạng, cử hành Thánh Lễ an táng cho người đó.

Về đời sống Học Đạo, tôi có thể nói với bạn là Cha Jasso
không bao giờ rời những cuốn sách. Ngài luôn học hỏi. Ngài
thường xuyên học hỏi trong văn phòng của mình hay khi
chúng tôi đi dự một cuộc hội thảo và nếu có bán sách thì ngài
luôn mua hơn một quyển. Với ngài, học hỏi luôn là một đỉnh
cao trong cuộc sống và ngài nhắc nhở mọi người như thế, và
đặc biệt với các bạn trẻ.
Cha Jasso biết rất rõ về thực hiện Hành Đạo theo hướng
dẫn của Cursillo. Ngài nói chuyện với mọi tầng lớp người,
cả nghèo lẫn giầu. Ngài cho lương thực bất cứ người đói
nghèo nào đến gõ cửa giáo xứ. Ngài cũng ban cho người
giàu một lời khích lệ hoặc cố vấn cho cuộc sống của họ khi
họ chạy đến ngài.
Ngài giúp đỡ kẻ vô gia cư và trả tiền trọ để họ nghỉ đêm. Ngài
giúp đỡ những gia đình nghèo không có khả năng trả tiền
điện, nước, thuốc men và di chuyển. Tất cả những chuyện
này tôi kể cho bạn, vì tôi đã được chứng kiến tận mắt. Ngài
thường nói “Ai không sống để phục vụ thì không phục vụ để

gọi. Và điều xảy ra là trong năm cuối của cuộc đời ngài, có 7
tân linh mục được truyền chức từ Tỉnh Dòng Phanxicô của
ngài ở Mexico và việc này đã không xảy ra trong một thời
gian dài.
Cuối cùng, người y tá gọi báo cho chúng tôi biết là Cha Jasso
đang hấp hối. Tôi chạy đến để nói lời từ biệt với ngài và tôi
thì thầm vào tai ngài: “Cha ơi, con rất yêu mến Cha. Con sẽ
làm theo mọi điều con học từ Cha. Con sẽ làm như Cha đã
dạy con, con yêu Cha nhiều lắm”.

Một ngày trước Thánh Lễ an táng khi thi thể Cha Jasso còn
quàn tại giáo xứ, một nữ tu nhỏ nhắn nói với tôi là chị muốn
được nhìn thi thể Cha Jasso vì chị chưa hề được gặp riêng
cha. Chị chỉ biết cha qua báo chí và truyền hình, và chị nói với
tôi là khi chị nhìn thấy mặt cha, chị thốt lên; Ông này là một
vị Thánh, và chị đã xác nhận với tôi điều mà tôi cùng nhiều
người khác cảm nghiệm được trong ngày lễ an táng của ngài.
Điều mà trước đây tôi chưa cảm nhận được, giờ đây tôi đã
nghiệm ra qua lời Thánh Phaolô: “Cuộc sống của những
người này là hương thơm của Đức Kitô bay lên tới Thiên
Chúa”. (2Cor. 2:14-15)
De Colores anh chị em,
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Phó tế Martin Garcia
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Giêsu, Con bác Thợ Mộc
“Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ
như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao?”
(Mt 13: 54-55)

T

heo lẽ tự nhiên đôi khi Đức Giêsu cần phải trở về nơi
ngài được dưỡng dục là Nazareth. Đức Giêsu đã giảng
dạy cho dân trong hội đường của họ. “Họ sửng sốt và
nói ‘Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được
những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc
sao?’ Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: ‘Ngôn
sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và
trong gia đình mình mà thôi.’ Người không làm nhiều phép lạ
tại đó, vì họ không tin.”
Khi Đức Giêsu trở về Nazareth, Người bị chối bỏ có lẽ không
phải bởi những gì Người nói nhưng chính bởi vì gốc gác của
Người. Họ không muốn nghe bởi vì họ biết “cha” và “mẹ” của
Người. Giuse sống ở Nazareth vùng Galilee, và vì thế bị coi
khinh về phương diện đạo đức, xã hội, và kinh tế dưới mắt
những người quyền thế ở Giêrusalem. Và ai có thể nghĩ là Đấng
Mêsia lại có thể đến từ Nazareth.
Phúc Âm Thánh Matthew cho chúng ta nhìn thấy hình ảnh của
Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu. Từ Phúc Âm Thánh
Matthew, người ta biết Giuse là một người công chính và vâng
phục, chồng của Maria và không có quan hệ gì với bà khi bà
mang thai, là người cha trần thế của Đức Giêsu, và đặt tên cho
Người để có một vị thế trong dòng dõi vua Đavít. Ngài gìn giữ
và bảo vệ Đức Giêsu theo hướng dẫn của Thiên Chúa, và ngài
nuôi Người lớn lên như một thợ mộc ờ làng Nazareth. Ngài
lãnh nhận sứ vụ trong giấc mơ và là gạch nối sau cùng của các
tổ phụ trong Cựu Ước hằng đợi chờ sự hoàn tất của lời hứa.
Chúng ta có thể học hỏi nơi Thánh Giuse nhiều điều về cách
làm cha. Trước hết là sự vâng phục của Thánh Giuse – vâng
nghe lời của Thiên Chúa. Ngài cũng truyền cho Đức Giêsu
những giá trị cần thiết để trở nên một người thợ mộc tốt. Phải
kiên nhẫn chờ đợi cho gỗ khô để có thể dùng, có phán đoán
chính xác để bảo đảm đường kẻ của mình thật thẳng, kiên
nhẫn chà mòn đến khi mặt bàn trơn nhẵn và phải thành thật
tính giá phải chăng cho khách hàng.
Tôi sinh trong một gia đình có 11 người con. Tôi có năm anh em
trai và năm chị em gái. Cha tôi là một người thợ mộc. Từ cha
và ông nội, tôi đã được học nghề mộc từ nhỏ. Cha tôi thường
cho tôi và các anh em tôi nhổ đinh ra khỏi các miếng ván gỗ cũ
mà chúng tôi dùng để lót sàn nhà.
Từ đức tin của cha tôi, tôi học được những lời cầu nguyện mà
tất cả chúng tôi được dạy từ nhỏ. Chúng tôi sống trong một
khu xóm lâu đời ở Santa Fe. Chúng tôi ở cách nhà thờ Kitô Vua
khoảng 3 khu phố, là Giáo xứ chúng tôi. Giáo xứ Kitô Vua có
một ngôi trường từ “mẫu giáo” đến lớp 8. Mẫu giáo giống như
vườn trẻ ngày nay. Lúc còn niên thiếu, tôi được dạy vâng phục
lời Chúa, về tính nhẫn nại, về phán đoán ngay thật, về lòng kiên
trì, và chăm chỉ làm việc.
Tôi đã được dạy những điều này từ khi còn rất nhỏ, nhưng giờ
đây tôi lại càng cảm phục tấm gương sáng của cha tôi qua bao
năm nay. Bây giờ tôi đã có bảy người con, mười bảy cháu và
một chắt. Tôi thật biết ơn tất cả những gì hai người thợ mộc

cũng như người con của Thánh Giuse đã dạy cho tôi. Tôi cầu
nguyện sao cho tôi có thể trao lại cho con cháu mình những bài
học vô giá đó. Và có thể các con cháu của tôi sẽ nói như người
ta nói về Đức Giêsu – Ông ta chẳng phải là con bác thợ mộc sao?
Phó Tế Andy Carrillo
Tài liệu sau đây được dùng trong bài viết:

osjusa.org/st-joseph/scripture/ Oblates of St. Joseph

www.americamagazine.org/faith/2020/12/13/st-joseph

NHỮNG TƯ TƯỞNG CĂN BẢN - ẤN BẢN THỨ BA,
MỘT NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THỎA HIỆP
“Một con lạc đà là một con lừa được thiết kế bởi một
Ủy ban” – Ngài Alec Issigonis

Được in vào năm 2015, ấn bản thứ Ba
của sách Những Tư tưởng Căn bản (FI3 –
Fundamental Ideas) có thể được coi là một
tóm lược hay nhất (tìm thấy tại thời điểm
này) của những suy nghĩ và hiểu biết về
Phong trào Cursillo trên toàn thế giới.
Điều đó nói rằng, đây là một tài liệu mà
không ai coi là hoàn hảo; trong thực tế, nó
có thể bị xem là không có giá trị ở một mức độ nào đó bởi
bất kỳ một cá nhân nào đọc nó. Không phải tất cả mọi người
sẽ tìm ra cùng những điểm không giá trị; đó tùy vào quan
điểm của bạn.
Nó được chấp nhận bởi tất cả rằng Phong trào Cursillo đã
được ban cho chúng ta như là món quà từ Chúa Thánh Linh.
Điều không được mọi người đồng ý vào lúc này, là món quà
đó được trao cho một cá nhân (Eduardo Bonnín) hay cho
nhiều người (Bonnín, Sebastian Gayá, Bishop Juan Harvas).
Từ mầm mống bất đồng đó nảy sinh ra nhiều bất đồng khác,
như Khóa Cursillo thứ nhất được tổ chức khi nào và ở đâu,
mục đích của Hội Nhóm là gì, và ý nghĩa của việc Phúc âm
hóa Môi trường, cùng những điều khác.
Kết quả là, FI3, được viết ra bởi những cá nhân thuộc các
nhóm tư tưởng khác nhau này, là một sự thỏa hiệp tốt nhất
của các ý tưởng. Đây là thỏa hiệp tốt nhất vào lúc đó. Như
lời mở đầu nói rằng:
“Nó không hoàn hảo, trong thế gian này, chẳng có gì hoàn
hảo. Tuy nhiên, đó là điều mà Phong trào cho là có thể trong
thời đại của chúng ta…”
Phần giới thiệu cũng nói rằng FI3 không có nghĩa là một
công bố cuối cùng, nhưng phải được đánh giá và cập nhật
định kỳ. Để được đánh giá, nó phải được nghiên cứu.
Trong vài tháng tới đây, NACG sẽ tổ chức những buổi hội
thảo để không chỉ tìm hiểu những gì trong các trang của FI3,
mà cả lý do tại sao những điều ấy đã được đặt vào đó. Đây là
điều cần thiết để hiểu rõ về Phong trào của chúng ta và món
quà Chúa Thánh Linh đã ban cho chúng ta.
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uộc sống ngày thứ Tư của tôi giống như đi ‘roller
coaster’ vậy. Năm vừa qua cũng không khác gì, nhưng
rất căng thẳng vì đại nạn COVID đã đem cho chúng ta
nhiều thử thách mới. Một trong số đó là không được
gặp gia đình và bạn bè, không thể ôm người thân cũng như các
bạn cursillistas thân mến. Đó là điều làm tôi hụt hẫng. Điều
này làm tôi nghiệm ra rằng tôi đã xem một cái ôm đơn thuần
như chuyện đương nhiên mà không biết trân quý nó. Tuy
nhiên, thách đố lớn nhất với tôi là khi các nhà thờ bị đóng cửa.
Quy tắc bị tước khỏi bạn, khi nói đến việc đi lễ hay chỉ giản dị
là đến viếng Thánh Thể. Tôi biết là cho dù bất kể điều gì xảy ra,
Thiên Chúa vẫn luôn ở đó với tôi và không có ngoại lệ nào cả.
Tháng Hai vừa rồi, vợ tôi và tôi bắt đầu việc thánh hiến cho
Thánh Giuse tại một nhà thờ gần nhà. Tôi cảm thấy là Thiên
Chúa đã giúp tôi sẵn sàng cho những gì sẽ xảy ra bằng cách cho
tôi một gương mẫu hoàn hảo để noi theo. Học biết về Thánh
Giuse đã mở mắt tôi nhìn ra thế nào là một gia trưởng được
hướng dẫn bởi Thánh Linh. Thánh Giuse là một người chồng,
người cha, người chu cấp, người thợ mộc, nhưng quan trọng
hơn hết, là một người biết lắng nghe và khi tới lúc thì vâng
theo huấn lệnh của Thiên Chúa; người làm thế không chút thắc
mắc. Người hoàn toàn tin vào Chúa chúng ta khi đem gia đình
non trẻ của người trốn sang Ai Cập để được an toàn cho đến
khi Thiên Chúa nói với người khi nào có thể trở về nhà. Trong
Kinh thánh, Thánh Giuse không hề nói một tiếng. Tôi cho rằng
điều đó khiến người thành một kiểu mẫu thinh lặng cao độ.
Tháng Ba vừa rồi, khi họ bắt đầu đóng lại hết mọi sự, gia đình
tôi bắt đầu cầu nguyện cho tất cả người thân yêu an toàn khỏi
dịch COVID. Từ đó, tôi có Giuse trong tâm trí và chúng tôi bắt
đầu kinh cầu cùng Thánh Giuse, và khi chúng tôi cầu nguyện
có những câu đọng lại trong tâm trí tôi. Làm đầu Thánh gia,
cột trụ đời sống gia đình, Bảo trợ người hấp hối, nhưng có một
câu không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi là Bảo hộ lòng kiên nhẫn.
Tôi không phải là người rất kiên nhẫn và câu này đã in vào tâm
trí tôi. Tôi biết là bạn phải cẩn thận với những gì cầu xin bởi vì
Thiên Chúa sẽ giúp bạn vượt qua với nhiều công sức của mình.
Tôi bị đặt vào thử thách tại nhà và nơi làm việc. Tôi ước rằng
tôi có thể nói với mọi người rằng bây giờ tôi là người kiên
nhẫn, nhưng đôi khi hành trình của chúng ta là một con đường
dài. Tôi vui sướng vì Thánh Giuse sẽ ở đó hướng dẫn tôi đến
gần Chúa hơn.
Tôi không biết chắc các bạn thế nào, nhưng tôi rất cám ơn
Zoom, vì nó đã cho chúng ta một cách để nhìn thấy người thân
trong giai đoạn nhiều khó khăn này. Nó cũng cho chúng ta một
cách khác để biết được nhiều người hơn. Ultreya qua Zoom
trở nên rất quan trọng với chúng tôi, chẳng phải vì vợ tôi là
một trong những người điều hợp nó, mà vì tất cả trở nên gần
gũi trong lúc chúng ta không thể thân hành đến tụ họp với
nhau được. Phương tiện này đã trở nên một dụng cụ hoàn hảo
để không cảm thấy cô đơn trong thời gian thử thách này, bởi
chúng ta biết có thể lên Zoom mỗi ngày Thứ Tư và nhìn thấy
rất nhiều bạn, có thể cười và cầu nguyện với nhau. Tôi cũng
nhìn ra được một câu về Thánh Giuse áp dụng ở đây, đó là
Người bảo vệ Hội Thánh. Vì chúng ta đây chính là Hội Thánh,
chúng ta có thể chắc chắn rằng Thánh Giuse ở đó với chúng ta.
Chẳng khi nào là quá trễ để biết về một người được giao phó
chăm sóc người con của Thiên Chúa.
De Colores!

Jose J Garcia, Giáo phận Rockford, IL

CHIA BUỒN
“Ý nghĩa Kitô giáo của sự chết đã được mặc khải trong ánh
sáng của mầu nhiệm Vượt qua của sự chết và sự sống lại của
Chúa Kitô, nền tảng của niềm hy vọng độc nhất của chúng ta.
Người Kitô hữu chết trong Chúa Giêsu Kitô sẽ ‘rời bỏ thân xác
này để ở bên cạnh Chúa’ (2 Cor 5:8)” – Giáo lý Giáo hội Công
giáo số 1681.
Tháng Ba đánh dấu một năm từ khi Covid-19 làm thay đổi
mạnh mẽ cuộc sống chúng ta. Nhiều người phải chịu đựng
những khó khăn không hề biết trước, mất việc, bệnh hoạn,
chết chóc, và khóc than trong một đại dịch khủng khiếp. Tôi
muốn bày tỏ lòng chân thành phân ưu đến gia đình và bạn
hữu những người bị mất mát người thân trong thời khắc vô
cùng khó khăn này. Mong sao chúng ta tìm được sự ủi an
trong lời Chúa đã hứa và những anh chị em chúng ta nhận
được niềm vui trong Ultreya vĩnh cửu. De Colores!
Nadia
Đ Ạ I H Ộ I TO À N Q U Ố C 2021
Hãy dành ra ngày!!! 23-24 tháng Bảy, Đại hội Toàn
quốc lần thứ 31 – Đại hội trực tuyến lần thứ 2! Bắt đầu
ghi danh ngày 2 tháng Tư. Chi tiết sẽ thông báo sau.
CHIẾN DỊCH $3 VÀ NỤ CƯỜI AMAZON
Tiếp tục vận động cho Chiến dịch $3/Năm và Nụ cười
Amazon qua Hội nhóm, Ultreya và Trường Lãnh đạo, Đại
hội Miền và các buổi Hội thảo. Trong tam cá nguyệt này
Phong trào Cursillo Quốc gia nhận được $401.14 từ Nụ
cười Amazon! Cần thêm tin tức về Chiến dịch $3/Năm và
Nụ cười Amazon (smile.amazon.com) xin vào www.natlcursillo.org/donate-to-cursillo. Cám ơn lòng đại lượng ủng
hộ liên tục của các bạn.
N H ẮC N H Ớ
Sabatina, Ultreya và Các Khóa Nghiên cứu của
Nhóm Cursillo Bắc Mỹ Caribean:
Phong trào Cursillo Quốc gia mời các bạn tham dự một
ngày cầu nguyện Mỗi Thứ bảy qua Zoom vào lúc 8 giờ sáng
(giờ Pacific), 10 giờ (Central), 11 giờ (Eastern). Nếu bạn
không thể liên kết qua Zoom thì xin cùng hiệp ý cầu nguyện
vào ngày giờ nói trên.
Zoom ID: 848 8328 6372
Password: decolores
Hay mỗi Thứ Tư vào lúc 5 giờ chiều (giờ Pacific), 7 giờ
(Central), 8 giờ (Eastern)
Zoom ID: 848 1385 0527
KHÔNG Password
Thư tín Nhóm Bắc Mỹ:
sites.google.com/view/nacg-news/2021-newsletters
XIN CÙNG LÀM PALANCA CHO NHỮNG Ý CHỈ SAU:
Thứ Hai: Cho các Văn phòng Điều hành Giáo phận, Miền và
Quốc gia.
Thứ Ba: Cho Đức Thánh Cha và những ý chỉ của ngài.
Thứ Tư: Cho Sự hiệp nhất của Phong trào Cursillo.
Thứ Năm: Cho Công tác Tông đồ của Phong trào Cursillo.
Thứ Sáu: Cho sớm chấm dứt Đại dịch Corona.
Thứ Bảy: Cho ý chỉ đặc biệt trong tuần.
Chúa Nhật: Cho các Linh Hướng của chúng ta.
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