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Eduardo chưa bao giờ ngừng tham gia vào các sinh hoạt của Cursillo. Dù tuổi đã cao,
ông luôn có mặt trong các buổi họp nhóm tại “Plaza de los Patines” [Quảng trường
công cộng] của Mallorca, nơi những khóa sinh sắp tham dự khóa Cursillo tập họp
trước khi lên khóa, và cũng nơi đó họ gặp được một số đông các Cursillistas của Mallorca đến
để chào mừng, khuyến khích những tân Cursillistas.
Eduardo luôn hiện diên trong buổi sáng có “Mañanitas”, một thời điểm rất quan trọng đối với
các tân Cursillistas, đó là buổi sáng Chúa nhật, những tân Cursillistas được đánh thức bằng
nhạc khúc “Las Mañanitas” do nhiều Cursillistas đồng ca đặc biệt dành cho họ.
Eduardo vẫn tham gia các Trường lãnh đạo, lễ bế giảng [Clausuras,] Ultreya, và hầu hết các sinh
hoạt của Cursillo.
Dù bệnh trầm trọng phải ngồi xe lăn và sắp sửa bước vào Ultreya thiên giới, Eduardo vẫn muốn
tham gia vài buổi Mañanitas. Có lẽ đó là ước muốn cuối cùng của ông muốn dự phần vào một
sinh hoạt Cursillo.
Mañanitas rất quan trọng đối với Eduardo đến nỗi chính ông phải chia sẻ với chúng ta như sau:
“Mañanitas được hình thành một cách bộc phát. Giám mục Phụ tá Los Angeles từng nói với tôi
là sự kiện này đã kết hợp người Chicano và người Mỹ, bởi vì cả hai, dù chẳng phải là anh em,
đã cùng đến hát chung với nhau vào lúc bốn giờ sáng.” (Người Kitô hữu tập sự, tr.106).
LUÔN CÓ TÍNH KHÔI HÀI.
Ngay từ đầu, Eduardo được công nhận là người có khiếu khôi hài sâu sắc
tuyệt vời, một đặc tính luôn gắn liền với ông suốt cuộc đời. Eduardo luôn
sẵn sàng tham gia “Fiestas en el Aire” (Fiesta tự phát) và cười nhạo đặc
biệt chính bản thân ông, và thường nói: “nếu bạn tìm được một ai ngốc
hơn tôi, hãy giới thiệu cho tôi! Trong sự khôi hài ông phản ánh tình yêu
dành cho cuộc sống.
“Cuộc sống tươi đẹp, con người quan trọng, và cuộc đời đáng sống.”
MỘT SỰ TRI ÂN ĐẶC BIỆT

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

Một lời cám ơn đặc biệt cho sự cống hiến hết mình của Eduardo, và sự cống hiến này đã đem lại
cho ông một năng lực thể chất và tâm lý dồi dào, cũng như sự cống hiến gần như trọn vẹn cho
Phong trào này. Chúng ta cũng mang ơn gia đình ông, chắc chắn đối với mẹ và các chị em của
ông, nhưng cách riêng đến người anh trai, Jordi Bonnin, một người khiêm tốn và âm thầm hỗ
trợ Eduardo và tất cả những ai đã từng sống Khóa Cursillo và thấy được sự đổi thay tốt đẹp hơn
trong cuộc sống của họ. Chúng ta phải biết ơn và nhớ đến họ trong lời cầu nguyện.
Francisco Forteza nói với chúng ta rằng:
Bí quyết cho sự cống hiến hết mình đó chắc hẳn bắt nguồn từ năng lực thể chất và tâm lý của
chính bản thân Bonnin, và cam kết cá nhân của ông cho việc này, cũng như những sự kiện liên
quan cho thấy rõ ràng cách ông làm cho cái ngoại thường ở trong tầm tay.
Bởi đó, sự hiện diện và cách sống độc đáo của Jordi Bonnin, anh trai của Eduardo, luôn ý thức
rằng sứ mệnh âm thầm của mình là tận tâm bỏ ra rất nhiều thì giờ chăm lo cho việc kinh
doanh của gia đình, để em mình có thêm thời gian cho Cursillo, và rằng ông đã nhiều lần phục
vụ như một gạch nối và bạn đồng hành của tất cả mọi người với chiếc xe Fiat”balilla”cổ xưa.
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Bên cạnh sự âm thầm của Jodi, không kém phần vượt trội là
cách ứng xử khéo léo và lịch thiệp của D. Mercedes Aguiló,
mẹ và các chị em của Eduardo, chỉ cười xòa khi bất ngờ cùng
lúc bốn hay năm nhóm “xâm chiếm” nhiều phòng của căn
nhà tuy rộng rãi nhưng cũng có giới hạn của gia đình tại phố
Sindicato ở La palma. (Lịch sử và Ký ức Cursillo, trang 129)
EDUARDO CỐ GẮNG LÀ NGƯỜI KITÔ HỮU MỖI NGÀY VÀ LUÔN MÃI
Cả một đời hiến dâng cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân và
mang đến cho thế giới Thông điệp Thiên Chúa, qua Đức Kitô,
yêu mến mỗi người chúng ta, “luôn tràn đầy nhưng không bao
giờ thỏa mãn,” hạt giống này rõ ràng đã làm dậy men khắp
năm châu.
Eduardo Bonnin Aguiló, người được Chúa Thánh Thần chọn
làm quản gia trung tín cho Đặc sủng Thiết Lập Phong trào
Cursillo, đã từ trần vào chiều tối ngày 6 tháng Hai năm 2008,
tại Mallorca, quê hương của ông. Eduardo được canh thức ba
ngày cho các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới đến tiễn biệt
ông. Ông được mai táng ngày 9 tháng Hai trong nhà thờ
Capuchin, cũng là nhà nguyện của trại tù mà Eduardo thường
xuyên đến thăm các tù nhân và là nơi ông đã đến với các tù
nhân bị kết án tử hình trong những giây phút cuối cùng của họ
vào năm 1949. Thánh lễ an táng trọng thể được cử hành vào
ngày 12 tháng Hai tại Vương cung Thánh đường Palma de
Mallorca do Đức Giám mục Jesús Murgul chủ tế với 47 linh
mục đồng tế cùng đông đảo bạn bè từ khắp nơi trên toàn thế
giới ngồi chật kín Thánh đường và được truyền tải bởi số
đông các cơ quan truyền thông đến mọi nơi trên thế giới. Trên
bia mộ của ông người ta có thể đọc được điều ông tự gán cho
mình trong đời, “Một Kitô hữu Tập sự.”
Eduardo, người đã để Thiên Chúa hoàn thành những
lời cầu nguyện, tâm tư và cả cuộc đời của ông! Chúng
ta sẽ không ngừng lại cho đến khi chúng ta mở Khóa
Cursillo trên mặt trăng!
CON ĐƯỜNG MANG TÊN EDUARDO
Qua nghị định số 6140 ngày 10 tháng Tư, 2014, Hội đồng
thành phố Palma đã quyết định đặt tên “Lối đi Eduardo
Bonnin 1917-2008” cho một con đường nhỏ cạnh nhà thờ
Capuchins của Palma (nơi có mộ của ông), bắt đầu từ phố
Capuchins và dẫn đến quảng trường Condado Rosellón.

Văn phòng Điều hành Phong trào Mallorca được chọn là thỉnh
nguyện viên.
Đức Giám mục Mallorca, Javier Salinas, đồng ý tiếp tục tiến
trình, và chỉ định Linh mục Gabriel D Miquel Ramis là Cáo
thỉnh viên phong án. Tiến trình phong chân phước này được
xúc tiến bởi danh tiếng về sự thánh thiện của Eduardo. Cũng
bởi vì trong khi còn tại thế, ông đã lo lắng cho những người
sống xa Thiên Chúa và không ngừng tìm mọi phương cách để
đưa những người này, những người xa cách, về với Chúa. Sự
nhiệt tình và thao thức không ngơi của ông đã đánh động
những người gặp gỡ ông.
Chúng tôi tin rằng Eduardo sẽ được phong chân phước và
hiển thánh vì ông đã dâng hiến cả cuộc đời cho Chúa, cho Con
Người và cho Tình bạn qua Phong trào Cursillo.
Tiếng vang về sự thánh thiện của ông vọng xa khắp các lục
địa. Eduardo là người đã dành cả cuộc đời mình để làm bạn
và làm họ trở thành bạn với Chúa Kitô, theo cách tự nhiên
đời thường.
Ông đã sống và làm cho cuộc đời của người khác trở nên một
Chúa Kitô sống động, đời thường và gần gũi! Điều này được
chủ yếu là do quyền năng của Thiên Chúa.
Eduardo, người đã để Thiên Chúa hoàn thành
những lời cầu nguyện, tâm tư, và cả cuộc đời của
ông! Eduardo sẽ là vị thánh của đời thường!
TẬN HIẾN CHO CHÚA KITÔ, CHO CON NGƯỜI VÀ TÌNH BẠN
Eduardo đã cầu nguyện, suy gẫm và mơ tưởng về Cursillo, và
ông mơ trong ngôn ngữ riêng của ông, đó là ngôn ngữ phổ quát
của Cursillo. Ông chẳng còn thời gian nào để cống hiến cho
những thứ gì khác. Chúng ta có thể nói rằng Eduardo đã đuợc
“tận hiến” cho đời thường qua tình bạn. Những ưu tiên của
ông luôn là những người khác, và ông nói với họ tin tốt nhất;
là Thiên chúa, qua Đức Kitô, yêu thương chúng ta.
Bởi thế, ông chưa bao giờ lập gia đình. Khi được hỏi tại sao
không cưới vợ thì ông trả lời, “Bởi vì tôi không có thì giờ”. Hết
cả cuộc đời và toàn bộ thời gian của ông chỉ dành riêng cho sự
nghiệp cao cả này: làm cho Đức Kitô sống trọn vẹn trong mỗi
người. Luôn quý trọng giá trị con người và nâng cao tình
bạn đến mức siêu việt.

Ngày 9 tháng Năm, 2014, một Thánh lễ tưởng niệm ông được
tổ chức tại nhà thờ Capuchins ở Palma, chủ tế là Giám mục
Mallorca, Đức ông Javier Salinas, tiếp sau đó là nghi thức đặt
tấm biển mang tên ông.
Không phải là lệ thường cho một cộng đồng vinh danh một
người nào đó, đơn giản chỉ vì họ là một Kitô hữu, thậm chí
càng không thể cho một người đã cố gắng cả đời mình để chỉ
là “một Kitô hữu tập sự”, như ông vẫn thường nói. Nhưng…
sự kiện này đã xảy ra.
Con đường này, có lẽ nhỏ nhất của Palma, nhưng lại rất quan
trọng, bởi vì nó nằm ngay vị trí của sân nhà tù trước kia, nơi
Eduardo thường đến chia sẻ tình bạn với những “người bạn
tù của ông.”
ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC
Vào ngày 5 tháng Hai năm 2015, mọi người tập trung tại tiền
sảnh nhà thờ Capuchins ở Palma, bên cạnh cửa trại tù cũ, nơi
Eduardo Bonnín Aguiló được chôn cất, và đây là bước đầu
tiên của tiến trình phong chân phước của Eduardo Bonnin.
www.natl-cursillo.org
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ào một buổi tối đẹp trời, em nhận được cú phone từ một
người bạn thân là chị Linda Buhay, Điều phối viên cho
Bản tin Quốc gia, xin em tóm tắt thành 1 trang bài rollo
dài 7 trang của em ‘Cursillo - Quá khứ, Hiện tại và
Tương lai’ cho lễ Kỷ niệm 65 năm Cursillo sắp tới đây. Khi mở
bài rollo mà em đã chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 60 năm Currsillo vào
năm 2017, em chỉ biết vò đầu và tự nhủ làm thế nào em có thể
thu gọn 7 trang thành một bản tóm tắt chỉ có 1 trang? Em
không thể nói ‘Không’ với chị Linda vì từ ‘Không’ chẳng có
trong tự điển Cursillo. Liền sau đó, em có một cuộc gặp gỡ bất
ngờ với bác Eduardo Bonnin của em và bác đã chỉ cho em cách
tóm tắt nó thành 1 dòng mà không hề bị mất bất kỳ chi tiết nào:
đó là đường link tới bài rollo của em đăng trên trang web của
Phong Trào Cursillo Quốc Gia!
Em phá ra cười và thực sự mến bác Eduardo với tính hài hước
dí dỏm thật tuyệt vời!

😊

Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem lại những gì Phong trào
Currsillo yêu dấu của chúng ta đã đạt được kể từ năm 2017?
Chúng ta tất cả đều biết rằng đại dịch Covid-19 đã khiến cuộc
sống của chúng ta bị đảo lộn kể từ năm 2020 và chúng ta đã
phải hủy bỏ nhiều sinh hoạt Cursillo có tham dự viên do các
biện pháp phong tỏa của Covid-19. Cursillo đã bị khai tử? Tuyệt
đối không! Ngược lại, Phong trào Currsillo của chúng ta đã tìm
ra một phương cách sáng tạo để giữ cho ngọn lửa Cursillo luôn
cháy sáng trong thời khắc khó khăn này. Thật vậy, em đã có thể
tham dự trực tuyến nhiều Đại Hội Miền, Ultreyas, Trường lãnh
đạo, Hội nhóm, v.v. liên tục nhờ ứng dụng Zoom. Giai đoạn này
tương tự như thời kỳ mà Eduardo Bonnin và Phong trào
Cursillo ở Mallorca phải trải qua gần 10 năm trong ‘sa mạc’ từ
năm 1956 đến năm 1964 dưới thời của Giám mục Enciso.

Trong thời gian đó, họ phải tổ chức Ultreyas tại các bàn cà phê
ở Plaza Major (quảng trường chính của thành phố) để “duy trì
mối liên kết bền chặt và lòng nhiệt thành tập thể” (trang 153
- Lịch sử & Ký ức Cursillo). Em phải thú nhận rằng lý do chính
mà em tham dự trực tuyến các Đại Hội Cursillo Toàn Quốc
hoặc các Đại Hội Miền trong suốt hai năm qua không phải là để
nghe các bài rollo (mặc dù tất cả đều xuất sắc), mà là để đếm và
nhìn thấy từng khuôn mặt rạng ngời yêu thương và tình bằng
hữu của những người bạn thân thiết của em trên màn hình!
Em tin rằng ‘cây Cursillo’ của chúng ta đã được Thầy Chí Thánh
cắt tỉa trong đại dịch Covid-19 để rễ của nó có thể đâm sâu hơn
và mạnh hơn nhằm chuẩn bị cho kỳ ‘nở rộ’ sắp tới đây!
Chúa Giê-su của chúng ta cũng đã cho em một gợi ý để tóm tắt
‘quá khứ, hiện tại và tương lai của Phong Trào Cursillo’ thành
một từ duy nhất: đó là TÌNH YÊU. Thật vậy, Tình yêu có thể
chịu đựng mọi thử thách và vượt qua mọi trở ngại. Tình yêu
không bao giờ mất được! (1 Cr 13: 8)
Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị tại Đại Hội Cursillo Toàn quốc
2022 vào tháng 7. Em rất nóng lòng để được “cái ôm Cursillo”!
Em rất nóng lòng được nắm tay các anh chị hát bài ‘De Colores’
sau các Thánh lễ! Em rất nóng lòng để được trở thành một đứa
trẻ trong buổi Fiesta!
Để đọc toàn bộ bài rollo ‘Cursillo - Quá khứ, Hiện tại và Tương
lai’, xin vào link dưới đây: www.natl-cursillo.org/wp-content/
uploads/2018/02/Cursillo-Qua-Khu-Hien-Tai-Tuong-Lai.pdf
De Colores!

www.natl-cursillo.org

Giuse Trần Thái Hoàng
Một Cursillista Tập Sự

Bản Tin Trung Ương PT Cursillo | Tháng 4, 2022

4

Rollo dưới đây đã được Linh mục Esteban Jasso, T.O.R. trình
bày tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần thứ 27 được tổ chức tại
Đại Học Trinity, Tổng Giáo Phận San Antonio - ngày 28 tháng
7 năm 2017.
e Colores! Xin chào các anh chị Cursillista!
Sau khi dự khóa Cursillo đầu tiên tại Waco, TX vào
ngày 27 tháng 5 năm 1957, tôi đã gia nhập Dòng Ba
Phanxicô (TOR) vào ngày 17 tháng 9 năm 1957, để bắt đầu năm
thỉnh sinh tại Loretto, PA. Năm sau đó, tôi được gửi đến
Mallorca để bắt đầu tập viện tại Đền thánh Đức Mẹ Chữa Lành,
tiếp đến là hai năm Triết học, một năm ở thủ đô Palma de
Mallorca, và một năm ở thành phố Porciúncula, Mallorca.
Trong hai năm đó, tôi đã được mời tham dự các Ultreya ở
Palma de Mallorca, các Ultreya này đã cho tôi những trải
nghiệm rất sâu đậm về Phong trào Cursillo. Tôi có hân hạnh
được gặp vị sáng lập Phong Trào Cursillo, ông Eduardo Bonnín
và những cộng sự viên ông, chẳng hạn như José Ferragut,
Francisco Forteza, Lm. Juan Capó và Giám mục Juan Hervás
cùng những người khác nữa. Ngoài ra, các tu sĩ Thường trực
Dòng Ba Phanxicô đã tham dự các Khóa
Cursillos đầu tiên: cha Tomeu Nicolau,
cha Amengual, và cha Font. Sau khi sống
ở Mallorca từ năm 1958 đến năm 1961,
tôi được gửi đi học Thần học trong bốn
năm tại Đại học St. Thomas ở Rôma, Ý,
nơi tôi được thụ phong linh mục vào
ngày 21 tháng 2 năm 1965. Sau đó tôi trở
về Tây Ban Nha trong 6 tháng để học hỏi
về mục vụ ở Madrid. Sau 8 năm sống ở
Châu Âu, tôi trở về Waco, Texas để cử
hành thánh lễ đầu tiên của mình.
BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA KHÓA CURSILLO ĐẦU TIÊN TẠI
WACO, TX
Vào năm 1955, một sự việc quan trọng đã xảy ra tại Giáo xứ
Thánh Phanxicô ở Waco, Texas. Cha Gabriel Fernandez đã
thành lập đoàn Công giáo tiến hành, mở đường cho khóa
Cursillo đầu tiên tại Waco, Texas. Những thanh niên từ đoàn
Công giáo tiến hành tại Waco đã tham dự khóa Cursillo đầu
tiên bao gồm một số người trong đó có chúng tôi, những người
có mặt ở đây với các bạn hôm nay: Luis Salinas và người bạn
chân thành của các bạn, linh mục Esteban Jasso
Sau hai năm nghĩa vụ quân sự trong Chiến tranh Triều Tiên, tôi
trở về Waco và ngạc nhiên khi biết đoàn Công giáo tiến hành
đang sinh hoạt tại Giáo xứ Thánh Phanxicô, giáo xứ của tôi, đã
bổ nhiệm tôi làm Chủ tịch đầu tiên của họ trong khi tôi vắng
mặt, và sau đó tôi cũng được Đức Giám mục Reicher của
Austin bổ nhiệm làm Chủ tịch đoàn Công giáo tiến hành của
Giáo phận. Suốt trong hai năm đó, trước khi có khóa Cursillo
đầu tiên, cha Gabriel đã chuẩn bị cho chúng tôi các khóa
Cursillo de Conquista (Chinh Phục) và một mục vụ giới trẻ rất
ấn tượng. Năm 1957, Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng tôi
với sự hỗ trợ của hai anh Bernardo Vadell và Agustín Palomino
sau khi họ đáp xuống San Antonio, Texas. Họ lập tức liên lạc
với Cha Gabriel để chuẩn bị cho Khóa Cursillo đầu tiên ở Waco.
KHÓA CURSILLO ĐẦU TIÊN TẠI WACO, TEXAS - NGÀY 27
THÁNG 5 NĂM 1957
Các thanh niên tham dự khóa Cursillo đầu tiên là từ đoàn Công
giáo Tiến hành tại Giáo xứ Thánh Phanxicô ở Waco, Texas. Là

một thành viên trẻ của Công giáo Tiến hành, đời sống của tôi
kiên trì tập trung vào việc cầu nguyện và sống trong Ân sủng
qua các Bí tích. Trong thời gian này, tôi đã sống những kinh
nghiệm cá nhân mạnh mẽ về Chúa Kitô và Mẹ Maria. Tuy
nhiên, điều gây ấn tượng nhất cho tôi trong khóa Cursillo đầu
tiên là chứng từ của hai anh Bernardo Vadell và Agustín
Palomino. Vào thời điểm đó trong đời tôi, được nghe bài giảng
của cha Gabriel, một nhà giảng thuyết xuất sắc, tôi cho đó là
điều tự nhiên vì đó là nhiệm vụ linh mục của cha. Tuy nhiên, để
một giáo dân nói và rao giảng về Chúa Kitô, Giáo hội và Giáo lý
đầy tâm huyết và xác tín quả là một khám phá bất ngờ đối với
tôi và chắc chắn đối với cả những thanh niên khác. Tôi yêu
thích sứ mệnh của giáo dân trong Giáo Hội và điều này khiến
tôi bắt đầu suy nghĩ về ơn gọi linh mục của mình. Tôi đã quyết
định gia nhập Dòng Ba Phanxicô nơi mà tôi đã sống suốt 60
năm nay, với 52 năm là linh mục. Năm nay tôi sẽ 85 tuổi và tôi
là “De Colores”cùng với các bạn Cursillista đến từ Waco, Hoa
Kỳ và thế giới.
Các bài Rollo được Bernardo và Agustín trình bày với cả bầu
nhiệt huyết và tràn trề ân sủng đã chạm đến đáy hồn tôi. Các
bài Rollo này giống như một bản tóm
tắt Giáo lý chính yếu của Giáo hội. Mỗi
Rollo đã làm sáng tỏ niềm tin khi chịu
phép rửa tội của tôi, cho nó tất cả vẻ
huy hoàng mà Thiên Chúa muốn nhìn
thấy nơi mỗi người trong chúng ta.
Chắc chắn rằng, khóa Cursillo chính là
một Lễ Hiện xuống thực sự cho tất cả
chúng ta.
Tôi nhớ rằng trong bốn năm học Thần
học tại Đại học St. Thomas ở Rôma, Ý,
các nhà thần học rất quan tâm đến
những gì được nói về các khóa Cursillo và những người đã
tham dự được tác động như thế nào. Vị Giáo sư hướng dẫn
luận án của tôi khuyên tôi nên chọn chủ đề Cursillo. Đặc biệt là
khía cạnh đi vào chi tiết để phân tích xem kết quả [của việc
tham dự khóa Cursillo] chỉ là đơn thuần là cảm tính hay là do
Ân sủng. Câu trả lời là: “nhờ Ân sủng, sự sống tự nhiên phục
hồi lại những gì đã bị tội lỗi đánh mất” và “Ân sủng phục hồi
trong con người những gì tội lỗi đã hủy diệt” và phẩm giá của
con người với tư cách là con Thiên Chúa được phục hồi. Con
người phải chuẩn bị con đường đi đến Ân sủng với tất cả những
phương tiện mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Như cha Antonio Perez đã phát biểu một cách chuẩn xác: “Đó
là lý do tại sao người ta nói rằng đời sống Ân sủng, với hệ quả
là việc tông đồ, là bản chất của Kitô giáo và do đó, là bản chất
của Phong trào Cursillo.”
Cảm tính [cảm giác, cảm xúc] không làm thay đổi con người.
Cảm tính sẽ biến mất, sẽ bị gió cuốn đi, nhưng kinh nghiệm
sống trong Ân sủng thì sẽ còn mãi trong suốt cuộc đời. Khóa
Cursillo là một kinh nghiệm đầy thuyết phục về Ân Sủng để
chúng ta có thể bắt đầu sống như con cái Thiên Chúa, cam kết
với Con của Ngài, với Chúa Thánh Thần và Giáo Hội.
Điều quan trọng phải nhận ra là Cursillo đã đi trước Công đồng
Vatican II, mà chúng ta vẫn còn nhiều điều phải khám phá.
Cursillo là một Phong trào được thành lập bởi những giáo dân
cam kết với Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài, như Eduardo
Bonnín Aguiló, José Ferragut, và những thanh niên khác từ
đoàn Công giáo tiến hành ở Mallorca. Hôm nay, thật là một
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vinh dự và đặc ân để nói với các bạn rằng tôi đã được gặp
những con người này trong ba năm tôi ở Mallorca từ năm 1958
đến năm 1961. Họ là những người thánh thiện và dày dạn kinh
nghiệm. Tôi đã tham dự rất nhiều Ultreya ở đó và những
Ultreya này luôn tràn đầy nhựa sống De Colores. Bài hát De
Colores đã sống trong mỗi con người, và nó đã được chia sẻ với
những người khác trong các Hội nhóm. Các Tu sĩ Dòng
Phanxicô của tôi là những linh hướng của các khóa Cursillo
đầu tiên diễn ra giữa những khóa ở Cala Figuera và khóa
Cursillo được đánh số đầu tiên tại San Honorato vào năm 1949.
Tôi tin chắc rằng Phong trào Cursillo chưa đóng góp hết tất cả
những gì họ có thể cho Giáo Hội và cho thế giới. Có rất nhiều
điều chúng ta cần làm cho Cursillo hôm nay. Ultreya! Chúng ta
phải đi xa hơn nữa để tìm kiếm Chúa Kitô.
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CAM KẾT CỦA CHÚNG TA VỚI CURSILLO
1. Trở về với các nguồn cội sáng lập của Phong trào Cursillo.
2. Bảo vệ tính Chính thống của Cursillo.
3. Trở thành những người lãnh đạo biết suy nghĩ và những con
người của cầu nguyện như vị Sáng lập của chúng ta. Chúng
ta rất dễ nghiêng về sự hiếu động mà quên mất mình cần
phải sáng tạo hơn trong hành động của mình.
4. Phong trào Cursillo là một phương tiện tuyệt vời trong Giáo
hội cho việc Tân Phúc âm hóa. Cursillo luôn mới mẻ trong sự
hăng hái, trong phương pháp và trong cách diễn đạt của nó.

NCSA THÔNG BÁO

Cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham dự các Đại Hội Cursilo Toàn
Quốc trước đây. Tôi hy vọng bạn đã tận hưởng từng khoảnh khắc
của Đại Hội được đong đầy với tình bạn, tình yêu và ân sủng của
Thiên Chúa!
Tôi muốn mời các bạn một lần nữa đến tham dự Đại Hội Cursillo
Toàn Quốc lần thứ 32 để kỷ niệm 65 năm thành lập Phong Trào
Cursillo cùng với chúng tôi. Đại hội sẽ được tổ chức tại Đại học
Chapman ở Orange, CA từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 năm 2022.
Ủy ban Đại Hội Cursillo Toàn Quốc và các Cursillistas Miền XI đang
nhiệt tình chuẩn bị cho buổi Đại Hội Toàn Quốc đặc biệt này, dự
kiến sẽ
 chật kín với hơn 900 Cursillistas, boa gồm giáo sĩ và giáo
dân, từ các nhóm Cursillo đa ngôn ngữ của Hoa Kỳ bao gồm tiếng
Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, Phi Luật Tân, Bồ Đào Nha,
Đại Hàn và Trung Hoa!
Lệ phí ghi danh hiện nay là $375 mỗi người và sẽ tăng lên $415 sau
ngày 15 tháng 6. Xin vui lòng ghi danh sớm để bảo đảm có chỗ cho
bạn tại buổi Đại Hội Toàn Quốc đặc biệt này. Để biết thêm thông tin
về việc ghi danh, chương trình Đại Hội, các câu hỏi thường gặp, v.v.,
xin vui lòng truy cập đường dẫn này https://www.natl-cursillo.
org/encounter2022/ (Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha/Tiếng Việt)
Dự kiến đây

sẽ là một Đại Hội toàn quốc chật kín các tham dự viên
khi chúng ta kỷ niệm 65 năm thành lập Phong Trào Cursillo tại Hoa Kỳ.
Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia và Ban Tham Vấn Quốc Gia rất
mong được gặp các bạn và chia sẻ với các bạn tại Đại Hội Cursillo
Toàn Quốc lần thứ 32!
De Colores!
Nadia Lopez
Quản trị viên Phục Vụ Phong Trào Cursillo Quốc Gia

