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Những cuộc gặp gỡ với các Đức Giáo Hoàng chắc chắn là những khoảnh khắc rất
quan trọng trong cuộc đời ông. Đó là những cuộc gặp gỡ chan chứa niềm vui. Toàn
thân Eduardo run lên vì vui mừng giống như một đứa bé bộc lộ trọn vẹn niềm vui
trào dâng trong tâm hồn. Eduardo Bonnín đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị (John
Paul II) tiếp kiến hai lần và một lần bởi Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Năm 1985, Eduardo
được Đức Giáo Hoàng John Paul II tiếp kiến lần đầu tiên khi ông tham dự Đại hội Ultreya Quốc
gia Ý và lần thứ hai vào năm 2000 tại Đại Hội Ultreya Thế Giới Kỳ III. Năm 2006, ông được
Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI chào đón trong khi tham dự Đại Hội của Hội Đồng Giáo Hoàng
về Giáo dân, được tổ chức tại Rôma từ ngày 21 đến 23 tháng 9, trong đó Eduardo trình bày chủ
đề: “Sự đóng góp của Phong Trào Cursillo trong Công cuộc Canh tân Giáo xứ.” (Nguyên văn bài
thuyết trình của Eduardo được đăng trong chương sau với tựa đề Tâm Tưởng.)
MỘT NGƯỜI ĐAM MÊ ĐỌC SÁCH
Eduardo Bonnín luôn là một người ham đọc sách. Văn phòng của ông chứa đầy sách - chắc
chắn phải hơn mười ngàn quyển - với các ghi chú và tài liệu tham khảo. Ở Palma, một số nhà
sách lớn đã dựa vào các tiêu chuẩn rõ rệt của Eduardo để chọn đặt mua sách. Khi sách mới về,
Eduardo đọc kỹ, và giữ gìn cẩn thận kể cả bọc lại bìa để tránh sách bị hư hại. Sau đó ông cho
người bán sách biết nhận định của mình về những cuốn sách mà ông cho là có giá trị. Eduardo
luôn giành quyền tự do của mình, và ngay cả trong việc đọc sách, chúng ta có thể nói rằng
Eduardo đã thực hiện một cách mẫu mực, lời chứng này rất xác quyết: “Có lần, tôi hỏi một linh
mục liệu tôi có thể đọc Ortega và Gasset không. Ông nói với tôi rằng tôi không thể, nhưng tôi
vẫn đọc. Hãy tưởng tượng kẻ ngốc mà tôi sẽ trở thành nếu tôi không đọc. Vào thời điểm đó,
một linh mục dòng Đa Minh đã viết một quyển sách tựa đề Triết Lý của Ortega và Gasset và tất
nhiên, lời phê bình không cùng cấp độ với cái được phê bình. Tôi nhớ rằng tôi đã đọc nó trong
Thư viện Selecta, gần San Felipe Neri và tôi rất bực mình bởi những gì đã viết đến mức tôi ném
quyển sách lên không mà quên mất mình đang ở đâu.” (Một Kitô Hữu Tập Sự, trang 33)
Eduardo đọc hầu hết mọi loại sách về tôn giáo, triết học, tâm lý học, v.v... được xuất bản bằng
tiếng Tây Ban Nha và Catalan. Trong nhiều năm, một số lớn các tác phẩm đã lọt qua màn lưới
tiêu chuẩn và lẽ thường tình của Eduardo. Ông thích nói về, “Lẽ thường tình như một lý lẽ ít
phổ quát nhất.”
MỘT NHÀ VĂN SIÊNG NĂNG
Eduardo viết thường xuyên, không chỉ hàng trăm thông báo, văn bản, và bài báo, mà ông còn
duy trì một lượng lớn văn thư. Ông đã nhận được hàng ngàn bức thư, và không có bức thư nào
mà chưa được trả lời. Ông cũng đã viết một số sách được liệt kê trong Phụ lục.
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Trong tất cả những gì ông viết, Eduardo Bonnín cho rằng lời giải thích về những mục đích của
Khóa Cursillo là quan trọng nhất, ghi nhớ rằng “những gì thật đơn giản lại trở nên phức tạp”
như khi ông nói với chúng tôi khi trả lời cho câu hỏi của Eduardo Suarez trong quyển Một Kitô
Hữu Tập Sự:
“Phong Trào Cursillo đã tạo ra một số lượng nhiều ấn phẩm, nhưng suy nghĩ của ông phần lớn
đã được ghi lại trong các sách của ông,“Bằng Chứng Bị Lãng Quên”, “Cấu Trúc Tư Tưởng”,
“Cursillo, Một Thực Tế Chưa Hiện Thực”, và “Thế Nào và Tại Sao”, một tác phẩm mà ông chia
sẻ tác quyền với linh mục Miguel Fernandez. Tại thời điểm này trong cuộc đời của ông, đầu
năm 1999, ông đang làm việc trên một văn bản mới? (Một Kitô Hữu Tập Sự, Trang 165)
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Tôi chưa hoàn thành một Nghiên Cứu Xã Hội và không biết
liệu tôi có thời gian để viết nó hay không. Tôi thấy những công
việc khác cấp bách và quan trọng hơn như giải thích những gì
mà Cursillo nhắm tới, do sự dằng dai về các chủ ý (khác nhau)
làm phức tạp ngay cả những điều đơn giản nhất . Quan trọng
là chúng ta phải hiểu cái ‘tại sao’ và ‘để làm gì’ của phong trao
thì mới có thể làm tốt hơn cách ‘làm thế nào’ và có khả năng
chuyển tải chúng từ bên ngoài vào trong trái tim của con người.
Để đạt đến sự hoàn thiện, trước tiên chúng ta phải gặp gỡ
chính mình, sau đó là neo mình trong Đấng Kitô, cảm thấy
mình quan trọng, bởi vì tất cả chúng ta đều quan trọng. Bản
chất và mục đích của phong trào là trung thành với Phúc Âm,
cởi mở với thực tại và chú tâm đến mọi người: những gì chúng
ta cử hành trong đức tin cần phải được thể hiện trong cuộc
sống. (Một Kitô Hữu Tập Sự, trang 166)
Chủ đích, nghiên cứu, suy gẫm, cầu nguyện, cấu trúc, và tất cả
sự sắp xếp cũng như cốt tủy, và của Phong Trào Cursillo đều
được tỉ mỉ tính toán, và là nền tảng để nó có thể là một tiến
trình phù hợp với thế giới, thế giới của mọi người, để phần
đông có thể nhận được Tin Mừng của Phúc Âm. Giải đáp cho
các vấn đề của thế giới không nằm ở thế giới, mà ở con người.
Nhờ ân sủng của Chúa và tạ ơn Chúa, nhiều năm trước chúng
ta đã hiểu (và tiếp tục hiểu) rằng chỉ khi nào tập trung vào con
người trong đức tin, chúng ta mới có thể đơn giản hóa, không
bóp méo thông điệp của Phúc Âm.” (Một Kitô Hữu Tập Sự,
trang 166).
PARAJIA (CHÚ CHIM NHỎ)
“Pajarita” (chú chim nhỏ) là một origami
(nghệ thuật gấp giấy truyền thống và thế tục
của Nhật Bản, tạo ra những hình ảnh đại
diện cho các đối tượng).
Những người bạn trong thế giới rộng lớn của
Eduardo đều biết đến “Những chú chim
nhỏ”. Khi ở trong quán cà phê hoặc nhà hàng,
ông lấy một tờ giấy và gấp lại thành hình chú chim, tặng cho
những người đi cùng. Nhiều người đã lưu lại những “Pajaritas”
này như một kỷ niệm thời gian bên cạnh Eduardo. Ngày nay,
có hàng ngàn “chú chim nhỏ” rải rác khắp nơi trên thế giới. Tại
buổi Ultreya ở Palma có một chiếc bình thủy tinh chứa rất
nhiều các chú chim này. Theo thời gian thói quen đặc thù này
của Eduardo đã trở thành “nhãn hiệu” của ông và là biểu tượng
của Tổ chức Eduardo Bonnín Aguiló.

DI CHÚC TÂM LINH CỦA TÔI
Mong muốn của Eduardo trong cuộc sống là để lại những sự
kiện và động lực đã được tạo ra từ những ngày đầu của Phong
Trào Cursillo, Ông cũng muốn truyền tải nó qua một tài liệu
được công chứng, về nguồn gốc và tính xác thực của nó.
“Tôi thành thật tin rằng một trong những tài sản lớn nhất mà
tôi sở hữu là kiến thức về những gì tạo nên Cursillo trong Kitô
đích thực, cũng như Phong trào nó tạo ra, và tôi biết, được
chứng minh bằng kinh nghiệm, rằng khi mỗi một giai đoạn của
Phong trào - Tiền Cursillo, Khóa Ba Ngày, và Hậu Cursillo,
hoàn tất chính xác mục đích của riêng chúng, không gì khác
hơn là cố gắng đưa Tin Mừng của Phúc Âm đến được với nhiều
người có thể, và nhất là đến với những người “xa cách”.
“Như người ta đã nói rằng kiến thức về Phong Trào Cursillo thì
quan trọng nhất trong số những tài sản mà tôi sở hữu, vào thời
điểm viết bản Di Chúc này, tôi tin rằng điều tốt nhất tôi có thể
để lại cho những người đến sau tôi là để lại bằng văn bản và mô
tả chi tiết Cursillo bao gồm những gì, có mục đích gì và các mục
tiêu mà Phong Trào nên theo đuổi.”
KHÓA CURSILLO CUỐI CÙNG CỦA EDUARDO
Trong suốt cuộc đời dương thế, Eduardo Bonnín đã tham gia
nhiều Khóa Cursillo, theo các phần vụ được yêu cầu, từ Khóa
Trưởng đến người rung chuông. Cá nhân ông đã đồng hành
cùng nhiều người, trong số đó có những người đã trở thành
Khóa Trưởng, một số người vẫn còn sống cho đến ngày nay.
Khóa Cursillo cuối cùng của ông mang số 358 vào ngày 30
tháng 9 năm 1993, tại Santa Lucia, Mallorca.

Ông Eduardo Bonnín Aguiló sanh ngày 4 tháng 5
năm 1917 và từ trần ngày 6 tháng 2 năm 2008. Mộ
của ông được đặt ngầm ở tiền sảnh Nhà Thờ
Capuchin ở Palma de Mallorca và trên bia mộ có
khắc dòng chữ mà ông luôn nói về mình là “Một Kitô
Hữu Tập Sự”.
Xin xem thêm về tiểu sử của vị Sáng Lập Phong Trào:
www.natl-cursillo.org/eduardo-bonnin-aguilo/

TỔ CHỨC EDUARDO BONNÍN AGUILÓ
Ban đầu, với tất cả sự khiêm tốn, Eduardo Bonnín không thích
nhìn thấy tên mình gắn liền với một tổ chức, tuy nhiên một tổ
chức với mục tiêu bảo tồn và truyền bá tư tưởng cũng như
công việc của mình, đồng thời lưu giữ những tài sản tinh thần,
ghi chú, sách, bài báo, thư từ, hình ảnh, v.v… xem ra cũng là
một ý kiến hay. Sáng kiến đầu tiên của Tổ chức đến từ Francisco
Forteza, nhưng vì sự ra đi bất ngờ của ông, cuối cùng người
thuyết phục Eduardo và thành lập Tổ chức là Jaime Radó,
được sự ủng hộ của những người bạn khác chủ yếu là Miguel
Llabrés, Miguel Amengual và Toni Ferrer. Ngày nay FEBA, Tổ
Chức Eduardo Bonnín Aguiló, đặt tại văn phòng của Eduardo,
được biết như là “phòng thí nghiệm của các ý tưởng.” Giờ đây,
một phần lớn lịch sử và tư tưởng của ông đã có trên trang web
của Tổ Chức tại www.feba.info và tất cả mọi người đều có thể
truy cập được.

Đức Tổng Giám Mục
Joseph W. Tobin
đã sống Khóa 3 Ngày cách đây
hơn 30 năm.
Ngài nhận xét như sau:
“Hơn ba mươi năm kinh nghiệm
sống với Phong Trào Cursillo
giúp tôi tin tưởng rằng Khóa
Cursillo Cuối tuần là một biến cố
đổi đời, giúp cho ân sủng Chúa
ngập tràn mạnh mẽ vào tâm hồn các khóa sinh hầu
biến đổi họ thành tông đồ là những người ‘sống
những điều họ rao giảng’.”

www.natl-cursillo.org
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Khóa SAW qua màn hình tới đây sẽ được mở vào hai ngày Thứ
Tư liên tiếp 16 và 23 tháng Hai – 2022, từ 9:00 giờ sáng
đến 3:00 giờ chiều (Eastern Time). Tôi mời tất cả các Linh
hướng tham dự buổi Hội thảo Linh hướng qua màn hình này.
Vài người sẽ phàn nàn “lại màn hình nữa”! Tuy nhiên, tôi
muốn nhắc rằng các bạn không phải tốn thời giờ hay tiền bạc
để di chuyển đến chỗ khác. Thời gian bạn dành được vì không
phải đi lại, nên được dùng để học hỏi làm sao trở nên một Linh
hướng cho Phong trào Cursillo cũng như cho cầu nguyện và
suy niệm.
Tôi muốn nhắc đến lời của Eduardo Bonnin khuyên nhủ tất cả
chúng ta, Linh mục, Phó tế, Tu sĩ có lời khấn và Giáo dân “đồng
hành với Đức Kitô về cùng Chúa Cha, với sự trợ giúp của
Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria cùng các Thánh, sẽ đem tất cả
anh chị em đi cùng chúng ta.”
Xin Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả Cursillistas. De Colores!
Cha Mark Seiker
Linh Hướng Quốc gia

www.natl-cursillo.org
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TÔNG HUẤN KITÔ HỮU GIÁO DÂN | THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
ƯỢC GỌI NÊN THÁNH
16. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng trọn vẹn phẩm giá của
người tín hữu giáo dân nếu chúng ta xem xét ơn gọi
đầu tiên và căn bản mà Chúa Cha kêu mời mỗi người
trong Đức Giêsu Kitô qua trung gian của Chúa Thánh Thần: Ơn
gọi nên thánh nghĩa là ơn gọi đạt đến đức ái trọn hảo. Nên
Thánh là chứng từ sáng ngời vĩ đại nhất về phẩm giá đã được
ban cho người môn đệ Chúa Kitô.
Công Đồng Vatican II đã diễn tả rất rõ ràng về lời mời gọi
chung mọi người nên thánh. Có thể khẳng định rằng đó là
nhiệm vụ chính yếu đã được Công Đồng ấn định cho các con
cái nam nữ của Giáo hội, Công Đồng được triệu tập để canh tân
đời sống Kitô giáo phù hợp với Tin Mừng (41).
Nhiệm vụ này không đơn thuần là một sự khuyên nhủ luân lý,
nhưng là một đòi hỏi không thể khước từ trong mầu nhiệm
Giáo hội, là Cây Nho được tuyển chọn lọc, nhờ đó các cành
được sống và tăng trưởng do chính nhựa sống thánh thiện và
truyền sinh của Chúa Kitô; Giáo hội là Thân Thể mầu nhiệm
trong đó các chi thể tham dự cùng một đời sống thánh thiện
cùng với thủ lãnh là Chúa Kitô; Giáo hội là Hiền Thê yêu quý
của Chúa Giêsu, Đấng đã tự hiến mình để thánh hóa Giáo hội
(x. Êphêsô 5,25 tt). Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa bản
tính nhân loại của Chúa Giêsu trong cung lòng trinh khiết của
Mẹ Maria (x. Lk 1,35), cũng chính là Thánh Thần đang cư ngụ
và hoạt động trong Giáo hội để thông ban cho Giáo hội sự
thánh thiện của Con Thiên Chúa làm người.
Ngày nay, hơn lúc nào hết, mọi Kitô hữu phải cấp bách trở về
với nhận lại con đường canh tân theo Tin Mừng, chào đón
trong tinh thần quảng đại sự mời gọi mà Thánh Phê rô đã diễn
tả quảng đại đáp lại lờikêu gọi của thánh tông đồ Phê rô là
“sống thánh thiện trong cách ăn nết ở” (1 Pr 1,15). Năm 1985,
Hai mươi năm sau khi Công Đồng kết thúc, Thượng hội đồng
khóa ngoại lệ đã nhấn mạnh thật đúng lúc về sự cấp bách này:
“Vì Giáo hội trong Chúa Kitô là một mầu nhiệm, nên phải coi
Giáo hội như một dấu chỉ và một phương tiện khí cụ để nên
thánh... Trong những giai đọan khó khăn nhất của lịch sử Giáo
hội, các thánh nam nữ luôn là nguồn mạch và căn nguyên của
việc canh tân. Ngày nay chúng ta rất cần có những vị thánh;
chúng ta phải tha thiết nài xin Chúa ban cho những vị thánh
này.” (42)
Tất cả Mọi người trong Giáo hội, chính phần tử của Giáo Hội,
đều lãnh nhận và vì vậy thông phần vào ơn gọi nên thánh.
Không hề có sự khác biệt nào so với các thành phần khác của
Giáo hội, các giáo dân đương nhiên được mời gọi nên thánh:
“Tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị nào, đều
được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và
tiến đến đức ái trọn hảo”(43). “Mọi Kitô hữu đều được kêu
mời và có bổn phận nên thánh và nên trọn lành theo bậc sống
mình (44).
Ơn gọi nên thánh bắt nguồn từ Bí tích Rửa tội và được khơi
lại nơi nhờ các Bí tích khác; chủ yếu là Bí tích Thánh Thể.
Được mặc lấy Chúa Kitô và được tràn đầy Thánh Thần, các
Kitô hữu là “những vị thánh thiện”. Nhờ đó, Vậy họ có khả
năng bày tỏ sự thánh thiện và trách nhiệm làm nhân chứng

trong mọi hoạt động của họ. điều họ làm. Thánh Phaolô
không ngừng các Kitô hữu sống “xứng đáng là những người
trong dân thánh” (Êphêsô 5,3)
Đời sống theo Thần Khí, mà hoa trái là sự thánh thiện (x. Rôma
6,22; Galát 5,22) khơi lên nơi tất cả và từng người đã lãnh
nhận Bí tích Rửa tội khát vọng và đòi hỏi phải nối gót và noi
gương Chúa Giêsu Kitô, qua việc đón nhận ôm lấy các Mối
Phúc thật của Ngài, lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, cách có ý
thức và chủ động vào đời sống phụng vụ và bí tích của Giáo hội,
chuyên chăm việc cầu nguyện cá nhân, gia đình và cộng đoàn,
đói khát sự công chính, thực hành giới luật yêu thương trong
mọi hoàn cảnh đời sống và trong việc phục vụ các anh em, đặc
biệt những người hèn kém, nghèo khó và đau khổ.
ỜI SỐNG THÁNH THIỆN GIỮA TRẦN GIAN
17. Lời mời gọi giáo dân nên thánh đòi hỏi đời sống
theo Thần Khí phải được diễn tả đặc biệt qua việc họ
hội nhập vào các thực tại trần thế và tham dự vào các
họat động trần thế gian. Một lần nữa, thánh Phaolô tông đồ lại
khuyến khích cáo chúng ta: “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy
làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu Kitô, và nhờ Người mà cảm
tạ Thiên Chúa Cha” (Côlôssê 3,17). Áp dụng câu nói của thánh
Phaolô cho giáo dân, Công Đồng quả quyết ở mọi phạm trù :
“Những việc trong gia đình cũng như những việc ngoài xã hội
không được tách rời khỏi động lực siêu nhiên của cuộc sống
(45). Cũng như vậy Tương tự, Thượng hội đồng các Nghị Phụ
đã tuyên bố: “Sự hiệp nhất đời sống của hàng giáo dân là cực
kỳ quan trọng. Thực vậy, họ phải tự thánh hóa bản thân trong
cuộc sống thường ngày, cuộc sống nghề nghiệp và xã hội. Do
đó, để có thể đáp ứng ơn gọi của mình, hàng giáo dân phải coi
cuộc sống hằng ngày của mình như một cơ hội kết hiệp với
Thiên Chúa, và chu toàn thánh ý Ngài, đồng thời coi đó cũng là
cơ hội để phục vụ người khác và đưa họ về sự hiệp thông hiệp
với Thiên Chúa trong Chúa Kitô (46).
Người giáo dân phải hiểu nhận ra và sống ơn gọi nên thánh của
mình trước hết như một nghĩa vụ đòi buộc và không thể tránh
né, và như một dấu chỉ sáng chói về tình yêu vô biên của Chúa
Cha, Đấng đã tái sinh họ vào đời sống thánh thiêng của Ngài.
Vậy, một ơn gọi như thế, từ đó, phải được xác định xem như là
một yếu tố thiết yếu và không thể tách rời của đời sống mới
trong Bí tích Rửa tội, và vì thế, như một yếu tố cấu tạo nên
phẩm giá của họ. Đồng thời, ơn gọi nên thánh cũng liên hệ mật
thiết tới sứ vụ và trách nhiệm đã được trao phó cho người giáo
dân trong Giáo hội và trong thế giới. Thực thế, việc nên sự
thánh thiện này phát xuất từ việc tham dự vào đời sống thánh
thiện của Giáo hội, cũng góp phần hàng đầu và cơ bản vào việc
xây dựng Giáo hội, là mầu nhiệm “Các Thánh Thông Công”. Với
cặp mắt đức tin, ta thấy mở ra một quang cảnh kỳ diệu : đó là
vô số giáo dân, nam cũng như nữ, bận rộn trong đời sống và
trong hoạt động thường ngày, thường không được nhận ra, hay
đôi khi không được thông cảm, không được những người có uy
thế ở trần gian đếm xỉa, nhưng lại được Chúa Cha nhìn đến với
lòng yêu thương, những người ấy là những công nhân làm việc
không mệt mỏi trong Vườn Nho của Chúa, những người thợ
vừa khiêm tốn vừa cao cả nhờ quyền lực ân sủng của Thiên
Chúa làm tăng trưởng Nước Thiên Chúa trong dòng lịch sử.
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Vậy sự thánh thiện phải được gọi Tiếp đến, phải nhìn nhận
rằng, sự thánh thiện là một nền tảng thiết yếu và là điều kiện
không thể thay thế để chu toàn sứ vụ cứu độ của Giáo hội.
Một lần nữa, Chúng ta hãy trở lại với lấy hình ảnh từ Phúc
Âm: Sự hiệu quả cành nho phát sinh và tăng trưởng tùy thuộc
vào việc chúng gắn liền với cây nho: “Cũng như cành nho
không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây
nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây
nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong
người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy,
anh em chẳng làm gì được (Gioan 15,4-5). Ở đây thật là thích
hợp để nhắc lại việc lời tuyên bố long trọng tôn các giáo dân,
nam cũng như nữ, vào hàng ngũ các chân phước và hiển
thánh, được diễn ra trong thời gian Thượng hội đồng. Toàn
thể Dân Chúa, cách riêng các giáo dân, có thể tìm thấy nơi các
ngài những gương mẫu mới về sự thánh thiện và những
chứng nhân mới về các nhân đức anh hùng, được thực hành
sống trong những hoàn cảnh bình thường như mọi người.
Các Nghị Phụ đã khẳng định: “Đặc biệt các Giáo hội địa
phương, hãy lưu tâm tìm ra trong số các phần tử của mình,
những người trẻ, nam và nữ đã làm chứng về sự thánh thiện
giữa những hoàn cảnh như thế (sống thường nhật giữa đời và
trong bậc vợ chồng) và có thể nên gương cho người khác, để,

ăn Phòng Điều Hành
Quốc Gia và các nhân
viên xin chúc mừng chị
Đặng Thanh Amy được chọn
làm Điều Hợp Viên Quốc Gia
ngành tiếng Việt của Phong
Trào Cursillo Hoa Kỳ. Amy là
một bà mẹ nội trợ sống ở
Gilroy, tiểu bang California.
Chị sinh hoạt tại giáo xứ Đức
Mẹ Hoà Bình tại thành phố
Santa Clara. Chị lập gia đình với anh Phúc Lê từ năm
1997 và được 5 cháu: Peter, Sophine, Christopher,
MaryClare, và Catherine.

V

Sau khi tốt nghiệp đại học tại San Jose Univeristy năm
1996, với bằng Cử Nhân về Tài chính (BS in Finance),
chị tiếp tục theo học ở Phoenix University, nơi chị lấy
bằng Thạc Sĩ Quản Lý Toàn Cầu (MBA in Global
Management) năm 2003. Amy có hơn 15 năm kinh
nghiệm đa dạng bao gồm phát triển kế hoạch kinh
doanh và phân tích tài chính cho các tập đoàn trị giá
hàng triệu đô la. Mặc dù đang thành công trong sự
nghiệp, Chúa đã gọi chị đến với một ơn gọi cao cả hơn.
Năm 2007, Amy theo tiếng gọi của Chúa để từ bỏ công
việc của mình và nhận một công việc khiêm tốn nhưng
cao cả, đó là một người mẹ nội trợ. Qua 15 năm dạy con

khi có cơ hội, họ có thể đề nghị tôn phong chân phước và hiển
thánh cho những người ấy”(47). Trong phần cuối những suy tư
này nhằm để xác định nghĩa vị thế của người giáo dân trong
Giáo hội, chúng ta nhớ lại lời khuyên bảo nổi tiếng của thánh
Lêô Cả : “Hỡi người Kitô hữu, hãy nhận biết phẩm giá của
mình”(48). Ngỏ lời với những người đã nhận lãnh Bí tích Rửa
tội, thánh Maximô, giám mục Torinô, cũng nói giống như thế:
“Hãy trân trọng danh dự đã được ban cho các con trong mầu
nhiệm này !” (49). Tất cả mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa
tội đều được mời gọi lắng nghe một lần nữa những lời của
thánh Augustinô: “Hãy vui mừng và tạ ơn vì chúng ta không
những đã trở thành Kitô hữu, mà còn trở thành chính Đức Kitô
... Hãy kinh ngạc và vui mừng: Chúng ta trở thành Đức Kitô !
(50) Phẩm giá Kitô hữu, nguồn mạch của sự bình đẳng giữa
mọi thành phần trong Giáo hội, bảo đảm và thúc đẩy tinh thần
hiệp thông và huynh đệ, đồng thời trở nên sức mạnh nguồn
mạch, mạnh mẽ của sự năng động trong việc tông đồ và truyền
giáo của hàng giáo dân. Tuy nhiên, đó là một phẩm giá, tuy
nhiên đi đôi với những đòi hỏi phẩm giá của những người thợ
được Chúa kêu gọi làm vườn nho của Ngài. “Nhiệm vụ cao cả
Thiên Chúa trao cho mọi giáo dân là làm sao cho kế hoạch cứu
độ của Thiên Chúa ngày càng lan rộng tới tất cả mọi người,
trong mọi thời đại và tận cùng trái đất” (51)

cái tại nhà và, mặc dù có nhiều thử thách, nhưng chị tin
chắc rằng đó là quyết định đúng nhất trong cuộc đời
mình. Làm mẹ là thành quả lớn nhất và xứng đáng nhất
khi chị có thể tiếp tục phục vụ Chúa qua gia đình.
Amy tham dự khoá Cursillo 3 Ngày vào năm 2008 tại
Giáo Phận San Jose, California. Với lòng khao khát
được sống theo ơn gọi lúc được rửa tội đã thúc đẩy chị
hết lòng phục vụ phong trào Cursillo.
Chị Amy là Điều Hợp Viên Quốc Gia Ngành Tiếng Việt
mới được bổ nhiệm vào ngày 17 tháng 1 năm 2022.
Nhiệm vụ của chị là giới thiệu cho các Cursillistas Đặc
Sủng Nền Tảng của phong trào Cursillo, thông qua tình
bạn, nơi tất cả các Cursillistas được đối xử bằng tình
yêu thương, phẩm giá và sự tôn trọng.
Nhờ ơn Chúa, Amy cố gắng tiếp tục sống hoán cải và
yêu mến Chúa sâu sắc hơn, bằng cách phục vụ trong bất
cứ moi trường nào Ngài muốn. Chị cảm tạ Chúa về tất
cả các ơn lành của Ngài trong cuộc sống và mong muốn
sống theo ý Ngài tốt hơn mỗi ngày. Qua Phong Trào
Cursillo, Chị Amy khao khát được sống thánh thiện hơn
để trở nên một vị Thánh trong thời hiện đại này!
Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia và các nhân viên cảm
ơn chị Amy nói “xin vâng” để phục vụ Chúa Giêsu và
Giáo Hội của Ngài qua món quà Cursillo. Xin gửi lời
chúc tốt đẹp nhất và lời cầu nguyện cho Amy và gia đình.
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VÀI CÂU TRÍCH DẪN CỦA CURSILLO NÓI VỀ NÊN THÁNH. ĐIỀU NÀY CHỨNG TỎ CURSILLO THEO ĐÚNG TÔNG HUẤN VỀ
KITÔ HỮU GIÁO DÂN CỦA GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II.
Ơn sủng và Tân Phúc âm hóa
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhắc nhở trong ngày 9 tháng
5-1988, rằng một trong những phẩm chất của Tân Phúc âm
hóa là nó phải mang một lòng nhiệt thành mới. Về điều này,
không thể nghi ngờ rằng, có một điểm liên kết với công việc
của Cursillo, trong đó Ân sủng là ước nên thánh thúc giục
chúng ta với Chúa Kitô, duy nhất có Lời ban sự sống đời đời
(Gioan 6:69), Người có Đấng là Bánh Sự sống, từ trời xuống
để ban sự sống cho Thế gian (Gioan 6:58-61). (Buổi Hội Thoại
Cala Figuera kỳ I, bài Rollo ‘Sự sống’, trang 139).
Người Lãnh đạo và Sự Thường tình
“Thật ra chúng ta đều là những người lãnh đạo và có một bài
rollo về người lãnh đạo. Chúng ta đều là người lãnh đạo.
Chúng ta phải là người lãnh đạo trong thế gian và người lãnh
đạo của Phong trào. Chúng phải phân biệt rõ hai vai trò này.
Trong Phong trào, chúng ta đều là lãnh đạo bởi vì, trong thực
tế, người ít được lại là người cho ra nhiều nhất vào một thời
điểm nào đó. Trong thế gian, đặc biệt trong phạm vi khoản
“một mét vuông” của mình, điều gì tôi làm hay không làm ở
đó hoàn toàn tùy thuộc nơi tôi; không ai có thể làm điều ấy
cho tôi. Đây là nơi tôi nên, là sự thánh hóa của tôi hiến tế

chính mình. Nhớ rằng để nên thánh, chúng ta không chỉ phải
biết mình đang làm gì, mà làm thế nào cho đúng. Nói cách
khác, nếu tôi đã lập gia đình, tôi phải trở nên người có gia
đình tốt nhất, và nếu như tôi muốn ngồi trên lưng ngựa, tôi
phải làm như một anh nài tốt nhất, để không phải té xuống từ
lưng ngựa. Chúng ta phải nên thánh bằng mọi cách cần thiết
phải làm, và chúng ta phải nên thánh ngay nơi Thiên Chúa đặt
để chúng ta”. (Buổi Hội Thoại Cala Figuera kỳ I, bài Rollo ‘Sự
thường tình’ trang 159)
Hội Nhóm
Trong khóa Cursillo một người trở nên thánh thiện. Trong
Hội Nhóm, chúng ta cố gắng đặt người này vào một vị thế ổn
định, năng động, thánh hóa và tự do để họ không cảm thấy cô
đơn và chán nản “trong một vùng đất lạ” (Cấu trúc Tư tưởng,
trang 109)
Việc Làm Cho Sáng Tỏ: Giáo sĩ và Giáo dân
Để tất cả có thể thực sự đạt được cái họ mong muốn trong tình
cảnh của mình, họ phải ngưỡng mộ lẫn nhau vì sự ao ước nên
thánh của họ, nhưng việc nên thánh cho người giáo sĩ và nên
thánh cho người giáo dân, trong các phạm vi giới hạn, thì khác
nhau nhưng lại bổ túc cho nhau. (Cấu trúc Tư tưởng, trang 222)

Lạy Thánh nữ Đồng trinh Guadalupe,

Nữ vương các Thiên thần, và là Mẹ của Mỹ Châu.
Hôm nay chúng con là những người con thương yêu của
Mẹ chạy đến cùng Mẹ.
Chúng con xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giêsu, con Mẹ,
như Mẹ đã làm tại tiệc cưới Cana.
Lạy Mẹ kính yêu, xin Mẹ cầu cho đất nước này và thế giới,
cho mọi gia đình và người thân yêu, được các Thánh
Thiên Thần che chở,
hầu thoát khỏi điều tệ hại nhất của dịch bệnh này.
Xin cứu giúp những ai đã lâm bệnh được ơn giải thoát
và chữa lành.
Xin lắng nghe lời cầu khẩn của những người đang chìm
đắm trong cơn đau, nỗi sợ,
Xin lau sạch nước mắt và giúp họ luôn giữ vững niềm tin.
Xin Mẹ dạy các con cái trong Giáo Hội được thêm lòng
nhân ái, tính nhẫn nại,
và nhiều thiện tâm với nhau hơn trong cơn thử thách này.
Xin giúp chúng con mang bình an của Chúa Giêsu, con Mẹ,
đến cho đất nước cũng như tâm hồn của chúng con.
Chúng con chạy đến cùng Mẹ với lòng trông cậy vững vàng,
Tin tưởng rằng Mẹ luôn động lòng thương xót
ra tay cứu kẻ liệt, kẻ khốn và làm cho chúng con vui mừng.
Xin Mẹ che chở chúng con dưới tà áo quyền uy Mẹ,
Xin ôm chặt chúng con trong vòng tay yêu thương của Mẹ,
Xin giúp chúng con luôn luôn cảm nhận được tình yêu
trao ban từ Chúa Giêsu, con Mẹ. Amen.
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