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ẨM NANG LÃNH ĐẠO
Ông Eduardo luôn duy trì mối quan hệ mật thiết với Giáo Phận Ciudad Real, và tuy 
ĐGM Hervás chưa từng tham dự Khóa Cursillo nào trong đời, ông Eduardo đã thu 
thập tất cả các dàn bài của khóa Cursillo và gửi cho ĐGM một bản sao theo yêu cầu 
của ngài, như chính ông Eduardo đã kể lại rằng:

“Khi ĐGM Hervás được chuyển từ Giáo phận Mallorca đến Ciudad Real, tôi đã đưa cho ngài 
tất cả các tài liệu tôi có về Cursillo. ĐGM cùng với một nhóm linh mục, đã nghiên cứu một cách 
kỹ lưỡng”. (MST, tr.54).
Với tài liệu này, ĐGM Hervás cùng với các cộng sự viên thân cận đã xuất bản sách Cẩm Nang 
Lãnh Đạo vào năm 1962.
Một số tiêu chuẩn trong Cẩm Nang đã bị thay đổi. Trong một vài rollos của Khóa Cursillo và 
thậm chí liên quan đến Hậu Cursillo, đã có một đường hướng khác như ĐGM Hervás cho biết 
trong phần giới thiệu của ngài.
Đây lại là một thời điểm bất lợi nữa cho ông Eduardo. Năng lực của Phong Trào nhận được từ 
Lá Thư Mục vụ giờ đây lại tiêu tán với Cẩm Nang Lãnh Đạo.
Những suy tư của ông Eduardo đã được Francisco Forteza chia sẻ như sau:
“Chúng tôi luôn tin rằng một trong những lợi ích tiềm tàng lớn nhất của phong trào của chúng 
ta là hỗ trợ các Kitô hữu chuyển từ cấp độ quy luật đến cấp độ tiêu chuẩn trong cuộc sống của 
họ. Cẩm Nang Lãnh Đạo rõ ràng được dàn dựng để truyền bá điều ngược lại. Phương pháp các 
Khóa Cursillos đã đi từ tiêu chuẩn đến việc tuân thủ các quy luật. Cursillo đã bị phong tỏa trong 
vòng luật lệ và giáo lệnh mà nó có thể là mối nguy cho tinh thần cơ bản của Phong trào.” (Lịch 
sử & Ký ức Cursillo, tr. 170)
KHÓA CURSILLOS NỮ
Một trong những mối quan tâm chính của ông Eduardo trong tự thâm sâu, là con người. Như 
chúng ta đã biết, Khóa Cursillo khởi đầu trong phạm vi nam giới, nhưng ngay từ ban đầu, 
Eduardo đã thấy rõ rằng Khóa Cursillo phải mở ra cho tất cả mọi người, và Khóa Cursillo dành 
cho Phụ nữ luôn là một trong những mối bận tâm của ông. Đây là một trở ngại khác khiến 
Eduardo gặp khó khăn đến mức bị cáo buộc là ông muốn mở Khóa Nữ chỉ để tìm bạn gái mà thôi.
Eduardo Bonnín đã nói:
“Chúng tôi đã phải tranh đấu rất vất vả để được mở khóa Cursillo cho phụ nữ bởi vì các ngài 
[hàng giáo phẩm] không muốn điều đó, không phải chính Giám mục, mà là các linh mục, họ 
nói rằng phụ nữ không có khả năng hội nhóm, và chúng tôi phản đối: “Không phải như vậy!” 
nhưng các ngài lại nói “Đúng như vậy!” Và dĩ nhiên, các thanh niên đã đi khóa, còn các cô thì 
chưa đến với một khóa Cursillo nào, và họ nghĩ rằng bạn trai của họ đã trở thành những 
người xuẩn ngốc và họ đúng, vì dĩ nhiên các cô sẽ phớt lờ những chàng thanh niên đổi khác 
này, và đó quả là một vấn nạn. Tạ ơn Chúa, nhờ ân sủng của Người, một phụ nữ đã nói 
chuyện với Đức Hồng Y thành Tarragona và việc chị làm đã khiến chúng ta có thể có Khóa 
Cursillo dành cho Phụ nữ. Khóa này gây nhiều ấn tượng vì lần đầu tiên cho phép tổ chức Khóa 
Cursillo Nữ, các ngài đã đưa ra những điều lệ mà ngày nay chúng ta phải bật cười. Các linh 
mục không được chụp hình với những phụ nữ đang sống Khóa Cursillo, ... và không thể ăn 
cùng bàn mà phải tại một bàn riêng biệt. Chà, ngày nay điều này có vẻ khôi hài.” (Từ bản 
chuyển dịch bài rollo của ông Eduardo trình bày ở Argentina năm 1993)
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Ông Eduardo nói tiếp và kết thúc ý tưởng của mình:
“... ngay từ lúc khởi đầu, chúng tôi đã đề nghị Khóa Cursillos 
cũng dành cho phụ nữ nữa và chúng tôi đã bị từ chối thẳng 
thừng Thành thật mà nói, chẳng có thảo luận gì cả và lại có 
rất nhiều hiểu lầm về vụ này, bởi vì mọi người từ khắp nơi nói 
với chúng tôi rằng phụ nữ nên sống qua những gì phái nam 
đã trải nghiệm, nhưng tất nhiên, không trong cùng một Khóa 
Cursillo. Chúng tôi đã biết rõ và vẫn biết rằng Khóa Cursillo 
không thể dựa trên hoặc được hỗ trợ bởi thực tế bên ngoài và 
địa vi xã hội của ứng viên, nhưng đúng hơn là mọi thứ cần tập 
trung và hướng vào mỗi người với tư cách là một cá nhân, 
nhắm chính xác vào thực tại bên trong và cá nhân của họ.” 
(Một Kitô Hữu Tập Sự tr.52).
KHÓA CURSILLO DE CURSILLOS
Với việc mở rộng các Khóa Cursillos tại năm châu, Eduardo 
Bonnín, trong những chuyến đi đến các quốc gia khác nhau, 
xác nhận rằng PT Cursillo đã bắt đầu lộ ra vài diễn giải sai lệch 
về những ý tưởng cơ bản ban đầu, không chắc có điểm chung 
trong nhiều địa hình khác nhau. Eduardo đã nghĩ rằng ông 
phải làm điều gì đó để những cách diễn dịch như thế sẽ không 
trở thành những sai lệch không thể đảo ngược.
Do đó, thực tại này đã nảy sinh nhu cầu cần phải nghĩ ra và 
thiết kế một cái gì đó cho các lãnh đạo đương nhiệm và tương 
lai của Phong trào Cursillo.
Từ đó, khóa “Cursillo de Cursillos” [CDC] ra đời, do ông 
Eduardo thiết kế và nghĩ ra, cùng với một số người bạn ngồi 
bàn với nhau trong nhiều ngày ở Son Saletes (Sencelles) để 
hình thành Khóa CDC.
Francisco Forteza nói với chúng ta:
“Trong ‘phòng thí nghiệm ý tưởng’ của ông Bonnín, chúng tôi 
đã chuẩn bị tất cả dàn bài tiên khởi cho chương trình này. Hai 
phiên bản được soạn thảo: một, với thời lượng hai ngày và 
phiên bản kia, ba ngày (cả hai đều có buổi tối giới thiệu) cho 
phù hợp với thời gian của từng địa phương”. (Lịch sử & Ký ức 
Cursillo, tr.219).
Khóa CDC đầu tiên được tổ chức tại Madrid vào năm 1957.
BUỔI HỘI THOẠI TẠI CALA FIGUERA
“Buổi Hội Thoại tại Cala Figuera” được phát sinh từ sự 
mong ước của Eduardo Bonnín là tụ họp các Cursillistas từ 
khắp nơi trên thế giới trong một cuộc họp để trao đổi kinh 
nghiệm, nhằm phục vụ cho việc các ý tưởng, xuất hiện ở bất kỳ 
nơi nào tổ chức Khóa Cursillo, được đặt trong tầm với của tất 
cả, làm cho tình bạn và sự ngưỡng mộ phát triển giữa mọi 
người.
Vào đầu thập niên 1990 xuất hiện mối quan tâm và sự cần thiết 
phải xác định những điều cốt yếu của Đặc Sủng Nền Tảng 
Cursillo trong các nhóm lãnh đạo PT Cursillo.
Các điều kiện đã được đặt ra để sự mong ước của Eduardo 
Bonnín có thể được chu toàn. Vào tháng 8 năm 1994, 50 năm 
sau Khóa Cursillo đầu tiên của Cala Figuera (19 đến 22 tháng 8 
năm 1994), “Buổi Hội Thoại Cala Figuera Kỳ I” ra đời và 
được tổ chức tại Mallorca trong một cuộc họp có sự tham gia 
của 146 nhà lãnh đạo từ 15 quốc gia. Trong cuộc họp quốc tế 
này, 10 khái niệm đã được phát triển, giúp những tham dự viên 
hiểu biết hơn về Đặc sủng Nền tảng. Các chủ đề là: “Con 
Người”; “Tự do”; “Tình Yêu”; “Tình Bạn” (do Eduardo 

Bonnín trình bày); “Xác tín”; “Chân thành”; “Tiêu 
chuẩn”; “Sự Sống”; “Bình thường và Niềm vui”.
Tám năm sau, vào năm 2002, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4, 
Buổi Hội Thoại Cala Figuera Kỳ II được tổ chức tại 
khách sạn Lagomonte, gần Vịnh Alcudia, phía bắc Mallorca, 
trong một cuộc họp với sự tham gia của gần 200 người từ hơn 
hơn 17 quốc gia.
Với ý tưởng rằng Cursillo là một cuộc hành trình với sự đồng 
hành của những người bạn, bảy khái niệm đã được đề cập đến: 
“Những Tư Tưởng Nền Tảng và Đặc Sủng PT 
Cursillo”; “Đặc sủng Sáng lập của PT Cursillo”; “Sự 
Thống Nhất Tiêu chuẩn trong PT Cursillo”; “ Kitô 
Hữu Hành động”; “Phong trào Cursillo: Một cuộc 
Gặp gỡ với Chính mình” (do Eduardo Bonnín trình 
bày); “Ơn gọi của Giáo dân trong PT Cursillo: Một 
Phương pháp của Tình Bạn” và “Những Thử thách 
và Tương lai của PT Cursillo”.
Năm 2011, sau cái chết của Eduardo Bonnín, những người bạn 
của ông đã tổ chức và kỷ niệm “Buổi Hội Thoại Cala 
Figuera Kỳ III” ở Mallorca, cố gắng luôn giữ gìn ý nghĩa và 
tinh thần của những cuộc đàm thoại trước đó. Nội dung của 
cuộc đàm thoại này đi cùng dòng tư tưởng của Eduardo, trong 
đó bảy khái niệm được đề cập đến: “Đối thoại về Kitô 
giáo”; “Ý nghĩa của Cuộc Sống”; “Thái độ”; “Sáng 
tạo”; “Giao Tiếp”; “Tin tưởng” và “Siêu việt”.
“Buổi Hội Thoại Cala Figuera Kỳ III” quy tụ gần 200 
người đến từ 18 quốc gia trên 5 châu trong một bầu khí 
thân thiện.
Những người bạn của Eduardo đã tổ chức “Buổi Hội Thoại 
Cala Figuera Kỳ IV” từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 5 năm 
2016, trên đảo Mallorca, sinh quán của PT Cursillo Kitô giáo và 
là quê hương của Eduardo Bonnín Aguiló.
Có một sự kiện, được nhiều người gọi là “Lễ hội Tình bạn”, 
được tổ chức tại Thính phòng Sa Mániga ở Cala Millor với 
sự tham dự của khoảng 220 nhà lãnh đạo thế giới từ 18 
quốc gia.
Cuộc họp của những người bạn này, những người đến từ khắp 
các lục địa, bắt đầu vào tối ngày 4 tháng 5, với Thánh Lễ tại 
Nhà thờ Capuchins, kỷ niệm 99 năm ngày sinh nhật của 
Eduardo Bonnín Aguiló.
Trong ba ngày tiếp theo, “Những người bạn của Eduardo 
Bonnín” đã có mặt, có thể tận hưởng sự phát triển và nghiên 
cứu các chủ đề và khái niệm liên quan đến bản chất của Đặc 
sủng Nền tảng của PT Cursillo, chẳng hạn như: “Tìm kiếm”; 
“Tin tức”; “Gặp gỡ”; “Hy vọng”; “Toàn Vẹn”; “Tri ân” 
và “Dấu chỉ”.
“Lễ hội Tình bạn” này dựa vào sự tham gia và chia sẻ chứng 
nhân của một số “bạn của Eduardo”, trong đó có Onofre 
Arbona, người duy nhất còn sống từ khóa Cursillo đầu tiên của 
Cala Figuera, vào tháng 8 năm 1944.
EDUARDO VÀ NĂM LỤC ĐỊA
Hạt giống Cursillo lan rộng khắp thế giới và khi nơi nào cần, 
Eduardo Bonnín đã đến để loan truyền Tin Mừng rằng Thiên 
Chúa qua Chúa Kitô yêu thương chúng ta và làm như thế với 
thái độ thân thiện của tình bạn đối với tất cả những người 
ông gặp.
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Phó Tế J. G. “Lupe” Treviño, Phụ tá Linh hướng Quốc gia
Văn Phòng Điều hành và Ban Tham Vấn Quốc gia có lời chúc mừng đến Phó tế 
Lupe Trevino đã được mời làm Phụ tá Linh hướng Quốc gia cho Phong trào 
Cursillo Hoa kỳ. Ông sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ ba năm.

Phó tế Lupe kết hôn với bà Martha và họ hiện đang sinh sống ở Cypress, 
Texas thuộc vùng tây bắc Houston. Họ có với nhau 3 người con, 6 cháu và 
3 chắt. Phó tế Lupe và bà Martha vừa mừng kỷ niệm 50 năm thành hôn vào 
ngày 1 tháng Ba, 2021. Ông được truyền chức Phó tế vĩnh viễn cho Tổng Giáo phận 
Galveston-Houston ngày 18 tháng Giêng, 2003 và hiện đang được bài sai làm việc 

tại Giáo xứ Chúa Kitô Cứu thế. Phó tế Lupe đã sống Cursillo từ tháng Giêng 1987 và phục vụ Phong trào 
Cursillo từ lúc đó. Ông là phụ tá Linh hướng cho các Phong trào Cursillo tiếng Anh và Tây ban nha trong 
vùng Galveston-Houston. Ông cũng là Linh hướng cho Phong trào Cursillo Tiếng Anh Miền VIII.

Văn phòng Điều hành Quốc gia và Ban Tham vấn Quốc gia  gửi lời cám ơn chân Văn phòng Điều hành Quốc gia và Ban Tham vấn Quốc gia  gửi lời cám ơn chân 
thành đến thành đến Phó tế Andrés (Andy) CarilloPhó tế Andrés (Andy) Carillo về sự lãnh đạo và tình bạn của ông trong  về sự lãnh đạo và tình bạn của ông trong 
nhiệm kỳ 3 năm với tư cách là Phụ tá Linh hướng Quốc gia cho Phong trào nhiệm kỳ 3 năm với tư cách là Phụ tá Linh hướng Quốc gia cho Phong trào 
Cursillo. Ông đã sống khóa Cursillo Cuối tuần vào tháng Sáu 1979 tại Tổng Cursillo. Ông đã sống khóa Cursillo Cuối tuần vào tháng Sáu 1979 tại Tổng 
Giáo phận Santa Fe. Phó tế Andy được ngợi khen vì đã làm chứng nhân cho Giáo phận Santa Fe. Phó tế Andy được ngợi khen vì đã làm chứng nhân cho 
việc sống và chia sẻ Đặc sủng Nền tảng qua tình bạn. Cám ơn ông đã giúp việc sống và chia sẻ Đặc sủng Nền tảng qua tình bạn. Cám ơn ông đã giúp 
hướng dẫn tâm linh. Xin chúc những điều tốt lành nhất và cầu nguyện cho hướng dẫn tâm linh. Xin chúc những điều tốt lành nhất và cầu nguyện cho 
tất cả những nỗ lực tương lai của ông. Thiên Chúa yêu mến ông và chúng tôi tất cả những nỗ lực tương lai của ông. Thiên Chúa yêu mến ông và chúng tôi 
cũng vậy!cũng vậy!

Ông Eduardo đã tham gia vào các: Khóa Cursillo, Cursillos de 
Cursillos (CDC), Ultreyas và các hội nghị trên khắp thế giới. 
Hành lý của ông là một trái tim đầy ắp, chứa đựng tất cả những 
gì Chúa đã ban cho ông qua Cursillo.
Ông đã ở Đức vào tháng 6 năm 1976, tháng 4 năm 1997 và 
tháng 10 năm 2001. Tại Angola vào tháng 7 năm 1973. Tại 
Argentina vào tháng 10 năm 1981, tháng 11 năm 1991, tháng 
8 năm 1992, tháng 5 năm 1993 và tháng 11 năm 1994. Ông đã 
đến Úc vào tháng 9 năm 1991 và 1998. Phong Trào Cursillo đã 
được thảo luận tại Áo vào tháng 12 năm 1971, tháng 9 năm 
1974 và tháng 10 năm 1992. Ông đã đến Bolivia vào tháng 4 
năm 1998 và đến Brazil vào tháng 7 và tháng 8 năm 1966. Ông 
đã đến Canada vào tháng 1 và 7 năm 1992, tháng 7 năm 1993, 
tháng 4 năm 1994 và năm 1995, tháng 9 năm 1995 và tháng 5 
năm 1996; đến Chile vào tháng 8 năm 1988 và trở lại mười 
năm sau vào tháng 8 năm 1998. Tháng 7 năm 1998 ông ở 
Trung Quốc. Tại Colombia vào tháng 8 năm 1968, tại Nam 
Hàn vào tháng 4 và 5 năm 1972, tháng 9 năm 1992 và tháng 10 
năm 1997; ở Costa Rica vào tháng 7 năm 1978 và Ecuador 
vào tháng 7 năm 1995. Ông ở El Salvador vào tháng 7 và 8 
năm 1996, tháng 1 năm 1992, tháng 8 năm 1993, và tháng 7 
năm 1996. Ông ở Scotland vào tháng 7 năm 1995. Tại Hoa 
Kỳ, ông đã truyền tải các thông điệp Cursillo nhiều lần, đầu 
tiên là vào tháng 8 và 9 năm 1961, rồi tháng 5 năm 1962, tháng 
7 và 8 năm 1966, tháng 7 năm 1971, tháng 5 năm 1983 và năm 
1988, tháng 1 và 4 năm 1991, tháng 5 và 7 năm 1992, tháng 4 
năm 1993, tháng 4 và 9 năm 1994. Tháng 8, 9 và 10 năm 1995; 
tháng 2, 3 và 6 năm 1996; tháng 3, 4, 5, 6 và 12 năm 1997; và 
vào tháng 7 và 8 năm 1998. Ông đã ở Philippines vào tháng 4 
và 5 năm 1972 và vào tháng 10 và 11 năm 1995. Ở Guam vào 
tháng 10 năm 1996 và Guatemala vào tháng 5 năm 1985, 
tháng 7 năm 1996 và tháng 6 năm 1998. Ông đã đến Honduras 

vào tháng 7 các năm 1993 và 1996. Ông đến Hungary vào 
tháng 11 năm 1997 và Anh vào tháng 7 năm 1990 và 5 năm sau 
đó vào tháng 7 năm 1995. Ông luôn mang theo thông điệp 
Cursillos trong hành lý của mình. Ông ở Ý vào tháng 10 năm 
1955, tháng 5 năm 1966, tháng 4 năm 1985, tháng 9 năm 1986, 
tháng 10 năm 1991, tháng 9 năm 1992, tháng 4, 11 và 12 năm 
1993, tháng 6 năm 1994, tháng 5 và 12 năm 1995, tháng 9 và 11 
năm 1996, tháng 2, 9 và 10 năm 1997, tháng 5 và 9 năm 1998, 
và tháng 11 năm 1999. 
Ông đã đến Ireland vào tháng 6 năm 1978, tháng 9 năm 1994 
và tháng 7 năm 1997. Ông đã viếng thăm Nhật Bản, nói về 
Cursillo vào tháng 4 và 5 năm 1972 và ở Mã Cao cùng các 
tháng 4 và 5 năm 1972. Ông đến Mexico vào tháng 5 năm 
1962, tháng 8 năm 1963 và 1970, tháng 9 năm 1980, tháng 1 và 
11 năm 1992, tháng 3 và 9 năm 1994, tháng 1 năm 1995, tháng 
11 năm 1996 và tháng 8 năm 1998. Ông ở Nicaragua vào 
tháng 2 năm 1972 và tháng 7 năm 1996 và ở Panama vào 
tháng 8 năm 1993. Ong đến Peru vào tháng 7 và 8 năm 1966. 
Tiếng nói của Eduardo về tình bạn của Chúa Kitô và PT Cursillo 
loan đến Bồ Đào Nha vào tháng 5 năm 1968, tháng 2 năm 
1981, tháng 4 năm 1982 và 1983, tháng 1 năm 1997 và tháng 2 
năm 1998. Ông đã đến Puerto Rico vào tháng 8 năm 1990 và 
Santo Domingo ở Dominican Republic vào tháng 7 năm 
1980. Eduardo Bonnín cũng đã đến Thái Lan vào tháng 9 năm 
1993 và tháng 10 năm 1994. Ông đến Đài Loan vào tháng 4 và 
5 năm 1972 và vào tháng 11 và 12 năm 1982. Ông đến Venezuela 
vào tháng 6 năm 1976 và tháng 7 năm 1988.
Đây là những chuyến đi chính mà Eduardo đã thực hiện trên 
khắp thế giới. Có thể bị thiếu một số nhưng không phải vì kém 
quan trọng, nhưng vì có thể chưa được biết đến khi cho ra ấn 
bản này.
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gày Thứ bảy 28 tháng tám, 2021, Nhóm Phục 
vụ miền XI tổ chức Đại Ultreya Phi Luật Tân 
trực tuyến lần đầu tiên với trên 300 người tham 
dự. Nhóm ngôn ngữ Phi Luật tân Miền XI gồm 
có tám Văn phòng Điều hành Giáo phận gồm 

các Giáo phận Oakland, San Francisco, Sacramento, San Jose, 
San Bernadino, San Diego, Los Angeles, và Orange. Nhóm 
ngôn ngữ Phi Luật tân Miền XI dưới sự lãnh đạo của chị Điều 
hợp viên Miền (RC) Rosalinda Pascual. Điều hợp viên Miền 
được yểm trợ bởi các thành viên Nhóm Phục vụ miền (RST) 
gồm có các Chị Evangeline Bravo (Los Angeles), Andrea “Len” 
Robrigado (San Bernadino), Penny De Leon (Oakland) và bản 
thân tôi, Mario Camoronga (Oakland). Linh hướng Miền 
chúng tôi là Cha Ven Admidar (Orange). 
Mỗi Văn phòng Điều hành Giáo phận đứng đầu là Chủ Tịch PT 
đều tham gia trong việc chuẩn bị Đại Ultreya. Đại hội được sửa 
soan trong nhiều tuần lễ với những bài nói chứng nhân, những 
chia sẻ đáp ứng, linh hướng tổng kết, và được phối hợp với 
Nhóm Kỹ thuật của Giáo phận Oakland. Có nhiều tiết mục bao 
gồm diễn hành của các biểu ngữ, Fiesta, và giải trí. 
Sau vô số giờ chuẩn bị và rất nhiều lời cầu nguyện, hết cuộc 
họp này đến cuộc họp khác, cuối cùng thì ngày đó cũng đến. 
Chương trình được khai mạc lúc 9:00 giờ sáng bởi người dẫn 
chương trình Mario Camorongan chào mừng những người 
tham dự. Tiếp theo là phụng vụ Thánh thể trực tuyến do Đức 
Giám mục Alex Aclan chủ tế, cử hành từ Tổng Giáo phận Los 
Angeles. Thánh nhạc do Billy Ricafort điều khiển.
Sau một giải lao ngắn, Phó tế Rey Encarnation, Linh hướng 
Giáo phận Oakland dâng lời nguyện mở đầu. Tiếp theo chị 
Rosalinda Pascual, Điều hợp viên Miền, phát biểu một lời mở 
đầu đầy khích lệ. Lúc này, chị Penny de Leon, thành viên phục 
vụ miền (Oakland) với sự nhanh nhẹn và trào phúng, trình bày 
màn Diễn hành Biểu ngữ nói lên sự khởi đầu khiêm tốn của 
từng cộng đồng Cursillo Phi Luật tân trong tám Giáo phận. 
Cuộc diễn hành bao gồm cả Nhóm Phục vụ Miền với Điều hợp 
viên Miền đầu tiên trong thời gian 1992-1995, chị Sophie 
Ruallo (San Francisco – mong linh hồn chị được nghỉ yên), 
theo sau là chín Điều hợp viên Miền: các chị Norma Gamboa, 
Carol Bautista, Remy Jimenez, các anh Ranold Parungao, 
Ronnie Gamalinda (đã yên nghỉ), các chị Letty Sabiniago, 
Margie Acol, Linda Buhay, và người đương nhiệm, Rosalinda 
Pascual. Một số các Linh hướng Miền hướng dẫn Phong trào 
Cursillo Phi Luật tân miền XI. Cha Jose Arong (đã yên nghỉ), 
Đức ông Fernando Gutierrez (đã yên nghỉ), Phó tế Steve 
Budnik, Phó tế Ben Augustin, Đức ông Willie Manrique, và 
người đương nhiệm, Cha Ven Amidar.
Sau tiết mục diễn hành, chị Len Robrigado, thành viên phục vụ 
Miền (San Bernadino) giới thiệu diễn giả Linh hướng, Đức 
Giám mục Aclan, từ Giáo phận Los Angeles, chia sẻ với chúng 
ta cái nhìn sâu sắc của ngài về tân phúc âm hóa đặc biệt trong 
thời kỳ đại dịch. Sau bài nói là Họp nhóm nổi.

Sau Họp nhóm nổi, chị Evangeline Bravo, Thành viên Phục vụ 
Miền (Los Angeles) giới thiệu nhóm chia sẻ chứng nhân đầu 
tiên: Anh Gio Peralta (San Bernadino), chia sẻ chính, và ba chia 
sẻ đáp ứng: các anh Sam Sebastien (San Jose), Gerry Fernando 
(Los Angeles) và Jame Orate (Orange). Nhóm chia sẻ chứng 
nhân thứ hai: Chị Lilibeth Villaro (San Francisco), chia sẻ 
chính, và ba chia sẻ đáp ứng là các chị Siena Dinh (San Diego), 
Corrie Budnik (Oakland), Mona Braza (Sacramento). Sau tất 
cả những bài chia sẻ, Cha Ven Amidar đã tóm kết tâm linh 
chung. Mọi người đều đã trình bày những chia sẻ một cách tốt 
đẹp và tôi đã cảm nhận được trong tận đáy lòng mình.
Một trong những điều thích thú của Đại Ultreya là Fiesta và 
phần giải trí được sắp xếp bởi Chị Len Robrigado. Có nhiều tiết 
mục giải trí như là phần biểu diễn của Elvis Presley, còn được 
biết là anh Rico Bagsic (Los Angeles). Thật ngạc nhiên bất 
ngờ!... chúng tôi không biết Elvis là một Cursillista! Phần trình 
diễn của Giáo phận Oakland với những bài thánh ca Phi Luật 
tân gợi nhớ lại thuở nhỏ lớn lên ở Phi Luật tân. Thật tuyệt vời! 
Dĩ nhiên các Cursillistas từ các Giáo phận San Francisco, San 
Jose, San Bernadino, và San Diego cũng đã chia sẻ trình diễn 
hay nhất của họ. Nói chung, mọi người đều đã tận hưởng cuộc 
vui này. Đúng là hay tuyệt! 
Chị Rosalinda đã chấm dứt bằng lời ghi nhận kết và cám ơn 
mọi người tham dự Đại Ultreya. Chị cám ơn Nhóm Kỹ thuật 
Oakland và gọi họ là “Zoom bees” vì đã hoàn tất tốt đẹp công 
việc. Họ đã thể hiện một công tác của tình yêu qua nỗ lực của 
họ và chăm chỉ dành vô số thời gian để thực hiện powerpoint 
và các hình thức khác của các bài thuyết trình. Dựa trên lời 
khen ngợi của rất nhiều người đã chia sẻ với tôi, tôi có thể 
đánh giá Đại Ultreya này là một thành công lớn!
Phó tế Steve Budnik, cựu Linh hướng Miền XI dâng lời nguyện 
kết và ban phép lành cho mọi người. Bài hát kết thúc “De 
Colores” do Giáo phận Oakland đã chấm dứt chương trình lúc 
2:00 chiều.
De Colores!

Anh Mario Camorongan
Thành viên Nhóm Phục vụ Miền (Oakland)
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Hành Trình CURSILLO  Của Tôi
hiệm kỳ ba năm Phụ tá Linh hướng Quốc gia 
của tôi chấm dứt vào ngày 30 tháng 9. Mặc dù 
nhiệm kỳ đã mãn, Cha Mark Seiker, Linh hướng 
Quốc gia, mời tôi dự phiên họp Văn phòng Điều 

hành Quốc gia tháng 11 vì người Phụ tá mới chưa được bổ 
nhiệm. Tôi cảm kích Cha Mark và ban tham vấn rất nhiều – 
Nadia, Cef, Juan, Conchita, Bobbi, và Carol – vì sự rộng 
lượng và tình bạn của họ. Đây đã từng và tiếp tục là một 
trải nghiệm tuyệt vời của tình yêu và tình bạn.
Hành trình Cursillo của tôi bắt đầu ngày 14 tháng 6, 1979. Úi 
chao, gần 42 năm là Cursillista chắc chắn đã biến đổi đời tôi. 
Khi ấy, hai người bạn cùng sở làm đã mời tôi tham dự khóa 
Cursillo. Tôi không ngần ngại đáp lời vì tôi biết hai người bạn 
này yêu mến Đấng mà họ rao giảng. Họ sống theo lời dạy của 
Chúa Giêsu là yêu mến Thiên Chúa với hết tấm lòng, hết trí 
khôn và hết sức lực của mình và yêu thương người khác như 
chính mình. Những năm tiếp theo thì đầy dẫy những buổi hội 
nhóm, ultreyas, trường lãnh đạo và nhiều sinh hoạt khác. Tôi 
đã giúp nhiều Khóa Cursillo, cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây ban 
nha. Tôi được vinh dự làm Khóa trưởng cho hai Khóa Cursillo 
với tư cách là một giáo dân.
Rồi vào năm 1989, Cha sở của tôi là Lm. Juan Mendez đã hỏi 
tôi có bao giờ nghĩ đến việc làm Phó tế vĩnh viễn không? Câu 
hỏi đó đã bắt đầu tiến trình học làm phó tế và tôi được truyền 
chức vào tháng Bảy năm 1993. Đây là một kinh nghiệm hoàn 
toàn khác của tôi trong cuộc sống gia đình, với giáo xứ và với 
Cursillo. Tôi bắt đầu phục vụ như là Linh hướng cho các Khóa 
Cursillo cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây ban nha. Dần dà, tôi trở 
thành Linh hướng cho Phong trào Tổng Giáo phận. Sau đó tôi 
được mời làm Linh hướng cho Miền X.
Suốt nhiều năm, tôi tham dự các Đại hội Quốc gia từ Seattle rồi 
Orange County đến New York và Washington, DC. Tôi phục vụ 

các Khóa Cursillo de Cursillos (CDC) từ Walla Walla đến 
Owensboro, Kentucky, và nhiều nơi khác. Qua các kinh nghiệm 
này, tôi đã gặp nhiều người mà nay tôi gọi là những người 
bạn. Một người bạn là Phó tế Gary Terrana, Phụ tá Linh hướng 
Quốc gia đầu tiên. Trong những Đại hội Quốc gia, Phó tế Lupe 
Trevino và tôi bắt đầu giúp việc phụng vụ cho Đại hội. Tôi tin 
rằng Phó tế Gary hy vọng một trong hai chúng tôi rồi sẽ thay 
thế ông khi nhiệm kỳ của ông chấm dứt.
Điều đó đã xảy ra khi tôi thay thế Phó tế Gary cách đây hơn ba 
năm. Và nay Phó tế Lupe Trevino sẽ thay thế tôi. Tôi đã trải 
nghiệm Cursillo ở một cấp độ khác. Với trách nhiệm này, tôi đã 
tham dự các buổi họp của ban tham vấn, họp với Văn phòng 
Điều hành Quốc gia, cũng như đã phục vụ trong nhiều phận vụ 
khác cho các Đại hội Quốc gia. Tôi đã hiện diện tại các Trường 
Lãnh đạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây ban nha. Tôi được vinh dự 
làm việc cùng các Giám mục, Linh mục và phó tế và rất nhiều 
cursillistas giáo dân tuyệt vời. Tôi trợ giúp các khóa Hội thảo 
Linh hướng, soạn thảo các Mẫu đơn tuyển lựa cho cả Phụ tá 
Linh hướng Quốc gia và Linh hướng Miền. Tôi cũng giúp soạn 
thảo tấm thiệp Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất. 
Có rất nhiều chuyện để chia sẻ, thật quá nhiều kỷ niệm. Tôi sẽ 
tiếp tục phục vụ Phong trào Cursillo theo bất cứ cách nào Chúa 
mời gọi.
Chao ơi! Thật là một cảm nghiệm tuyệt vời! Quả là một hành 
trình đáng nhớ! Tôi cảm tạ Chúa Giêsu qua thông điệp Người 
đã gửi cho tôi trong Khóa Ba ngày Cursillo của tôi – “Andy, Cha 
yêu con!” Tôi hết lòng cảm tạ Thầy Chí Thánh vì đã sắp xếp cho 
tôi gặp các người bạn trên hành trình của tôi. Họ thật sự yêu 
mến Đấng mà họ rao giảng và sống theo sứ điệp của Người là 
kính mến Chúa và yêu thương anh em. Mỗi ngày, xin hãy cầu 
nguyện cho Phong trào Cursillo – một khí cụ của Ân sủng 
Thiên Chúa – Xin Chúa chúc lành tất cả các bạn của tôi! Cầu 
chúc bình an!

Phó tế Andy Carrillo
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ựa đề của bài viết này là một dấu chỉ của hy vọng 
bởi vì, trong thời gian của Chúa, Phong trào 
Cursillo sẽ gặp gỡ cá nhân trực tiếp, hiện diện với 
nhau trong tất cả các sinh hoạt của Cursillo. Ánh 
sáng cuối đường hầm đã hiển hiện rõ hơn hôm 
nay, vậy đừng mất hy vọng!

‘Hy vọng’ ở đây có nghĩa là đặt Chúa Kitô là tâm điểm của tất cả 
mọi sinh hoạt của chúng ta. C.S. Lewis diễn giải như thế này: 
“Đặt điều thứ nhất trước hết, và chúng ta có điều thứ hai theo 
sau; còn nếu đặt điều thứ hai trước hết, chúng ta mất cả điều 
thứ nhất lẫn thứ hai.” 1 
Thánh Cyprian và Thánh Charles Borromeo nổi tiếng vì tư cách 
lãnh đạo đầy cảm hứng vào những thời gian đại dịch. Nhưng 
không thiếu những mẫu gương hiện đại hơn thời nay.
Thật khó mà biết được cái “bình thường mới” sẽ như thế nào 
trong sự tham gia của cộng đồng Cursillo tại các Ultreyas, 
Trường Lãnh đạo và Văn phòng Điều hành. Tuy nhiên, điều 
chắc chắn là thành phần lãnh đạo của Phong trào Cursillo không 
được đơn thuần xem mình như một kẻ thụ động tiếp nhận bất 
cứ hiện trạng nào do thời thế đưa đẩy. Trái lại, thành phần lãnh 
đạo phải xem mình như đang chủ động định hình nó.
Lãnh đạo truyền cảm hứng
Phong trào Cursillo Hoa kỳ có những lãnh đạo truyền cảm 
hứng, những người gây cảm hứng và thúc đẩy người khác, 
những người luôn đứng lên đối đầu thử thách. Những người 
lãnh đạo đã giữ cho những cursillistas trong giáo phận của họ 
kết nối với nhau qua đại dịch. Sự kết nối qua cầu nguyện, Hội 
nhóm, Ultreyas, Trường Lãnh đạo, Văn phòng Điều hành, 
những buổi Hội thảo và những Đại hội Miền và Quốc gia. Kết 
nối qua kỹ thuật đã thật hiệu quả, cảm tạ Chúa đã cung cấp 
những phương tiện để chúng ta chia sẻ sùng đạo, học đạo và 
hành đạo qua tình bạn. 
Một thách đố cho thành phần lãnh đạo Cursillo là sửa soạn một 
kế hoạch để chuyển đổi từ gặp gỡ qua kỹ thuật hình ảnh đến 
gặp gỡ cá nhân trực tiếp trong các sinh hoạt Cursillo tại mỗi 
Giáo phận. Vài sinh hoạt trực tiếp đã xảy ra trong năm 2021. 
Tuy nhiện thời gian chuyển đổi có thể khác nhau tại mỗi Giáo 
phận vì còn tùy theo tình trạng đại dịch trong khu vực.
Thực tế là, mỗi Văn phòng Điều hành vốn đã có sẵn kế hoạch 
rồi: Kế hoạch Tông đồ Cursillo. Hãy kiểm điểm lại kế hoạch để 
xác định điều gì cần được thực hiện trong Tiền Cursillo, Khóa 
Cursillo, hoặc Hậu Cursillo để giúp giáo phận chuyển đổi từ 
sinh hoạt nhờ kỹ thuật qua sinh hoạt trực tiếp. Thí dụ, có cần 
giúp hướng dẫn người bảo trợ để các cursillistas có thể làm 

1 C.S. Lewis, The Collected Letters of C.S. Lewis

bạn và đem bạn đến với Chúa Kitô? Có nhu cầu học hỏi về 
‘Hướng dẫn Khóa Trưởng’ để áp dụng cho khóa Cursillo Cuối 
tuần sắp đến? Có cần thành lập một ủy ban nhỏ để bắt đầu mời 
gọi những cursillistas đến gặp gỡ cá nhân tại Ultreya hay 
Trường lãnh đạo kỳ tới? Nếu như câu trả lời ‘cần có’ cho những 
câu hỏi này, thì hãy làm ngay bây giờ! 
Kiểm điểm, sửa đổi, và chia sẻ một bản Kế hoạch Tông đồ 
Cursillo với các Cursillistas sẽ cung cấp một ‘lộ trình’ tuyệt vời 
hướng dẫn cộng đồng Cursillo chuyển đổi an toàn từ hội họp 
qua kỹ thuật đến sinh hoạt Cursillo trực tiếp tại mỗi Giáo phận. 
Hãy tìm sự hỗ trợ của các Điều hợp viên Miền của bạn nếu cần. 
Đã đến lúc mang niềm vui và tình yêu của Khóa Cursillo Cuối 
tuần đến với các cursillistas qua gặp gỡ cá nhân. Hãy tiếp tục 
trợ giúp lẫn nhau và tiếp tục đồng hành với bạn hữu trong cuộc 
hành trình. Cám ơn bạn vì tư cách lãnh đạo đầy cảm hứng của 
bạn. Chúa Kitô trông cậy vào chúng ta! Kính chúc bạn và gia 
đình một mùa Giáng sinh an lanh và hạnh phúc. De Colores!

Cef Aguillo
Điều hợp viên Quốc gia ngành tiếng Anh
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