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Như chúng ta đã thấy, tất cả suy nghĩ của Eduardo không đến từ những ý tưởng rời
rạc, nhưng từ những kinh nghiệm sống của ông và những thực tế được ghi nhận bởi
cuộc sống và chứng cứ cụ thể của chính ông. Eduardo vốn là một người không hề nghỉ ngơi,
ông luôn tìm kiếm thực tại của những người khác, để tìm kiếm sự thật, ông đã cố gắng, qua sự
chân thật của chính “mình”, mà đạt được sự chân thật của người khác để hoàn thành chân lý
của Thiên Chúa.
Eduardo thường ghi lại những kinh nghiệm, ấn tượng của những gì ông đã thực sự sống qua,
và ông đã từng nói “Tôi biết thực tế cuộc sống qua quan điểm của những người không đi
xưng tội”
Các tư tưởng của ông là việc suy nghĩ đã được sống và đời sống đã được suy nghĩ. Bởi thế
không có gì ngạc nhiên khi thực tế toàn bộ tư tưởng của ông, đều là “những qui luật” trung thực
làm cho con tim bùng cháy, đi xa trước cả trí thông minh.
Với những ai biết Cursillo trước khi biết về tư tưởng của Eduardo, và những ai biết về Eduardo
trước khi đến với Cursillo, đều có cùng một kết luận, tư tưởng của Eduardo và Cursillo Kitô
giáo là một và cùng một thực tại.
Tư tưởng của Eduardo và Cursillo không phải là một sự ngẫu nhiên, chúng là kết quả của sự
cẩn thận, một ý chí kiên định, vững vàng và ước muốn đem Phúc Âm đến cho mọi thực tại
trong cuộc sống hằng ngày của ông.
Một trong những cách để biết về tư tưởng của ông là biết những bài viết của ông, bắt đầu gom
góp từng mảnh, một vài đề tài, kết hợp với một số ý tưởng trong các sách đã được xuất bản và
cuối cùng một tập hợp các câu văn mà theo cách nào đó, cho đến nay cho thấy lý do tại sao
Cursillo là như thế, “Một thực tại chưa hiện thực”, như Eduardo đã nhiều lần nói thế. Những
thẻ ghi chú, bài viết, sách, và các câu văn đó có thể và phải làm cho các Khóa Cursillo nên một
thực được hoàn thành. Bằng việc hiểu được tư tưởng của ông, điều này có thể làm được.
Eduardo Bonnin Aguillo đã là, như ông nói về mình, một “Kitô hữu tập sự”, là người đã dâng
hiến đời mình cho việc công bố tình yêu Thiên Chúa, trân quý con người, và đi xa hơn tình bạn.
Eduardo đã tận hiến cả cuộc đời cho Cursillo. Bởi thế, chúng ta có thể nói rằng căn bản tư
tưởng của ông và sự phát triển của tâm tưởng, phương pháp và mục đích của Cursillo ở trong
sự “mới” lạ này, cái mà chúng ta có thể gọi là kiềng ba chân của Eduardo: Chúa Kitô, con người,
và tình bạn.
Eduardo đã được thánh hiến cho Chúa Kitô, con người, và tình bạn!
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Theo câu trên, tư tưởng của Eduardo Bonin được sao chép và phiên âm lại dựa trên mỗi phần
của chủ đề này, và những gì theo sau giúp hoàn tất tư tưởng của Eduardo.
CHÚA KITÔ, CON NGƯỜI & TÌNH BẠN
Chúa Kitô: Là tiếng nói và Khuôn mặt của Thiên Chúa
Khi Đức Chúa Cha gửi Con Người đến thế gian để cứu chuộc loài người, Ngài cũng ban cho
chúng ta – qua Con Chúa – chìa khóa để khám phá con đường có thể dẫn mỗi người chúng ta
đến sự sung mãn và hoàn thành vui mừng nhất. Thực vậy, Chúa Kitô đã đến với chúng ta để
chúng ta có thể khám phá ra căn tính của mình, để soi rõ khả năng và những điều có thể để giúp
chúng ta nhận ra giới hạn của mình. Nói khác đi, Chúa Kitô đến với chúng ta để chúng ta có thể
bắt đầu cảm nhận và xem chính mình là một con người.
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Chúa Kitô là điểm đúng, chính xác và vui tươi, từ đó con đường
sự sống trở nên chân thật và có thực, là điểm nơi mà sự thật về
sự sống trở nên một cách sống, cũng là đời sống. Một đời sống
được biểu lộ nơi con người qua sự năng động của đức tin, bén
rễ qua đức cậy, và trở nên hiệu quả qua đức mến.
Thực tại về Chúa Kitô thì rộng lớn, rõ ràng và trong suốt đến
nỗi không còn là ẩn số sau khi ta nhìn bằng đôi mắt trong sáng
và tấm lòng tinh tuyền. Trong hình hài con người, Chúa Giêsu
thực hiện những giá trị tối đa mà người ta có thể phân định
trong thế gian này. Sự vĩ đại về đạo đức của Người đắm chìm
trong chiều sâu trí tuệ của Người, và cả hai được gói ghém trong
hào quang của nét đẹp tuyệt mỹ và tình yêu nồng nàn nhất.
Chúa Giêsu Kitô, Đấng Thiên sai, là người duy nhất giữ cho
chúng ta được quân bình và giúp chúng ta không trở thành nạn
nhân của “các chủ nghĩa thiên sai” của lúc đó: cho dù đó là khoa
học, sự thoải mái, an toàn, thông tin, kỹ thuật, chủ nghĩa tiêu
thụ, sự tiến bộ…
Đôi khi tôi nghĩ rằng, có lẽ với ý định tốt nhất, chúng ta nhầm
khi tin rằng Chúa Kitô trở nên con người và đi vào lịch sử để
cứu chuộc thế giới. Tôi không nghĩ đó là ý định của Người – tôi
khiêm tốn thú nhận - Tôi nghĩ, Người mang lấy xác thịt và đến
thế gian để cứu độ loài người, nhờ đó con người được hạnh
phúc qua đức tin của mình vào Người.
Khi Chúa Kitô ở đỉnh cao hàng đầu trong ước muốn của loài
người, họ khám phá ra rằng họ được lắng nghe trong sự độc
đáo của ước muốn, trong sự độc đáo của hương vị của họ,
trong sự sáng tạo của khát vọng của họ.
Chúa Kitô nói thật rằng Người là sự thật, và Người hỗ trợ tất
cả các sự thật khác. Người là sư thật làm cho mọi sự nên thật.
Dostoevsky đã viết: “Nếu như người ta chứng minh cho tôi
thấy sự thật ở ngoài Chúa Kitô, tôi thà ở lại với Chúa Kitô
hơn là với sự thật.”
Để duy trì động lực, chúng ta cần tiếp cận mọi thứ theo cách
thức cá nhân. Chỉ có con người của Chúa Kitô, và Chúa Kitô mà
mỗi con người là, mới có thể gợi ra một động lực hấp dẫn, lôi
cuốn và lâu dài.
Trong quan điểm Kitô giáo, sự sáng tạo thực, viên mãn, và cuối
cùng là sự nhập thế của Con Thiên Chúa. Những dụ ngôn trong
Phúc Âm được Chúa kể ra nhằm ngụ ý những gì Người muốn
truyền đạt và minh chứng, không phải để áp dụng bên ngoài
hoàn cảnh và bối cảnh của chúng. Nếu một giáo viên rời lớp
học để đi tìm một học sinh bị lạc, khi trở lại thì người thầy giáo
ấy có cơ hội chỉ thấy một lớp học trống rỗng.
Chân lý của Chúa Kitô sẽ giúp bạn khám phá sự thật của mình,
thấm nhập mọi lớp màng che dấu đi thực tại sâu kín nhất của
bạn, từng lớp một, xuyên qua những cấp độ liên tiếp của ý thức
bạn. Cấp độ thứ nhất liên quan đến những lỗi lầm dễ thấy nhất;
những hành động xấu được che dấu, những hành vi tốt được
thực hành với phương cách xấu; những nghị quyết tốt được
chấp nhận nhưng không đủ lòng xác tín...
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Đối với nhiều người không chuyên nghiệp, có nhiều phát minh
đương thời dường như không thể tin được. Đối với những kẻ
không tin, thì sự phục sinh của Chúa Kitô – là tuyệt đỉnh của
các “phát minh”– cũng không thể tin được.
Không như những thầy giáo muốn minh chứng mọi việc, nhân
chứng của sự phục sinh của Chúa Kitô tự giới hạn mình, để bày
tỏ sự thật của đời mình theo cách hồn nhiên và tự nhiên, hân
hoan trong niềm vui đến từ sự kiện là mình có thể yêu mến mọi
người nam và nữ mà không gì là ngoại lệ, bắt đầu từ những
người mình gần gũi nhất. Anh sẽ là người ngoại với dân ngoại,
người Do thái với dân Do thái, khóc với người khóc than và
cười cùng ai đang cười; chẳng phải vì anh là một “người nắm
lấy cơ hội” nhưng là người cam kết với mọi người, vì anh đã
cam kết cùng Chúa Kitô.
Chúa Kitô mà chúng ta tuyên xưng ngày nay cũng là Người mà
chúng ta luôn tuyên xưng từ khi Phong trào Cursillo bắt đầu từ
năm 1944. Và Chúa Kitô này không ai khác chính là Đức Kitô
của Phúc Âm và Giáo Hội; đó là Chúa Kitô sống động, bình
thường và gần gũi mà chúng ta luôn cố gắng hiện thân, thể
hiện và hiện diên với đầy xác tín và nhiệt tình vui vẻ trong khóa
Cursillo cuối tuần của chúng ta.
NGƯỜI SỐNG ĐỘNG, vì chúng ta cảm nghiệm được Người
trong chính mình và trong người khác. Trong phạm vi đó, chúng
ta xem Người là mục đích, nguyên nhân và hướng dẫn cho cuộc
đời của chúng ta, và cuộc đời mọi người dần dà có ý nghĩa.
NGƯỜI BÌNH THƯỜNG, vì Người đồng hành với chúng ta
trong cuộc sống, trong những sự việc thông thường hàng ngày,
trong công việc gia đình, trong thức ăn mỗi ngày của chúng ta.
Chúng ta có thể tìm đến Người trong những giây phút khó
khăn nhất, nhưng cũng trong cả những lúc hân hoan và vui
mừng, mà chắc chắn Người muốn chia sẻ với chúng ta.
NGƯỜI GẦN GŨI, vì Người đã trở nên một trong chúng ta
và đến tham dự vào thân phận con người của chúng ta, và vì
mỗi khi chúng ta tăng thêm nỗi vui thực sự rất diệu kỳ, nhờ ân
sủng, Chúa Kitô khi ấy không chỉ bên cạnh, mà còn ở trong tận
cùng sâu thẳm rất riêng tư của mình. Thật là khó để nói về
Thiên Chúa với con người. Tốt hơn là để họ tiếp xúc với Chúa
Kitô để Người nói với họ về Chúa Cha.
Điều đáng lo ngại là Chúa Giêsu Nazareth được nhớ đến nhiều
vì việc người đã chết cách nào hơn là Người đã sống thế nào.
Điều thứ nhất phát sinh ra tôn giáo, điều sau làm nung nấu đức
tin. Bằng cách nuôi dưỡng tôn giáo, bạn có được tiền, và các
thánh đường đá được xây dựng. Làm dậy men đức tin thì
không, bởi vì đôi khi đức tin của người được dạy lớn mạnh hơn
niềm tin của người thầy. Nếu bạn dạy người nào đó kinh Lạy
Cha, mà sáng hôm sau họ không nhớ, bạn có thể nhắc nhở bằng
câu “Tôi ngạc nhiên sao anh lại quên”, hay lời tương tự. Nhưng
nếu có ai dạy cho một người có được đức tin, và hôm sau đức
tin người đó lớn mạnh hơn niềm tin của thầy giáo mình… ồ,
thầy giáo không thích thế, nó không xảy ra như ý muốn…!

Ba cuộc gặp gỡ được giới thiệu đến từng Cursillista trong Khóa
Chúa Kitô phải hành động trong mỗi chúng ta, là những người Cursillo cuối tuần: gặp gỡ chính mình, gặp gỡ tha nhân và gặp
đã được Người nâng dậy. Chúa Kitô phục sinh là một con gỡ Chúa Kitô. Hai cuộc gặp gỡ kia vẫn còn trong tình trạng tạm
người sống động, gần gũi, và thân thiện. Hãy tạ ơn vì cuộc sống thời cho đến khi gặp được Chúa Kitô.
trong ý thức ân sủng của bạn, bạn đang nhận thức rằng Người
biết bạn, Người tìm kiếm bạn và trao cho bạn tình yêu của Gặp gỡ Chúa Kitô, là điều Cursillo đang tìm kiếm và theo đuổi
Người, và Người muốn đồng hành cùng bạn trong cuộc sống để đạt được, là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong Phúc Âm,
hằng ngày với ánh sáng lời Người và sự thúc đẩy nhẹ nhàng Đấng qua ân sủng đang sống động, có thật, và gần gũi với mỗi
người chúng ta. Khi chúng ta dần dần nắm bắt được thực tại
của sự dịu dàng nhân thế của Người.
www.natl-cursillo.org
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này trong tất cả sự thật của nó, chúng ta nói về Người cho
người khác, bởi vì miệng nói ra điều tràn ngập trong tim.
Chúng ta nói với Người trong lời cầu nguyện, và chúng ta để
Người nói với chúng ta và hướng dẫn cuộc sống của chúng ta.
Thiên Chúa đã gửi Ngôi Lời của Người đến thế gian, và Lời này
mang hình dạng sự sống con người. Khi nói về Chúa Giêsu,
chúng ta thường đề cập đến những phép lạ của Người – Bài
giảng trên núi, Bữa Tiệc ly hoặc những sự kiện khác đánh dấu
sự hiện diện của Người trên thế gian. Nhưng chúng ta không
thể bỏ quên một ngàn lẻ một những chi tiết nhỏ đã xảy ra hằng
ngày trong cuộc đời của Người, hoặc những điều có thể đọc
được giữa các dòng chữ, bởi vì chúng cũng thuộc về Ngài.
Người ngắm nhữn con chim trên bầu trời, đôi khi Người ăn cá
và bánh mì, Người nhìn người con thứ - người con hoang đàng
trong dụ ngôn – với lòng thương xót và cảm thông, cho dù anh
ta là một kẻ vơ vét và hoang đàng, Người thường đi bộ rất
nhiều, và Người cảm thấy mệt mỏi, và có thể ngủ trong một
con thuyền giữa cơn giông bão… những điều xem ra kém quan
trọng và không đáng kể trong cuộc sống của Chúa Kitô lại trở
thành lời Chúa.
Thiên Chúa bày tỏ sự liên kết với loài người qua Chúa Giêsu
Kitô, bằng cách chấp nhận và chia sẻ số phận và định mệnh của
con người. Chúa Giêsu có một khuôn mặt người. Con người,
những công việc và lời nói của Người là sự diễn tả và lời nói
của Thiên Chúa, là sự biểu hiện của Thiên Chúa trong lịch sử.
Những đặc điểm và khác biệt thông thường giữa con người
giúp gia tăng sự ngưỡng mộ lẫn nhau nếu như họ đặt trọng
tâm vào Chúa Kitô và bởi Chúa Kitô.
“Trong Phúc Âm của Người, Chúa Kitô đã chỉ cho thế gian mục
đích và quyền lực tối cao sẽ hướng dẫn hành động của con
người: là “Tình yêu”. Với lời của Chúa Kitô, con người đạt đến
mức độ cao nhất của họ, và xã hội tìm ra sự liên kết mạnh mẽ
và vĩ đại nhất. “Lạy Chúa, chúng con tin vào trong lời ngài.
Chúng con sẽ cố gắng đi theo và sống Lời Chúa” (Đức Phaolô
VI tại Nazareth).
Chúng ta hãy giúp xây dựng một thế giới trong đó, nếu như
Chúa Kitô được sinh ra lại, thì bảo đảm là Người đã sống đến
tuổi ba mươi (nghĩa là, được quyền sống, sức khỏe và thực
phẩm); một thế giới nơi mà Người có thể được nghe đến và
lắng nghe (tự do ngôn luận, quyền làm việc và phát triển con
người và xã hội); một thế giới mà Người có thể làm cho chính
Người được hiểu (văn hóa, giáo dục); một thế giới nơi mà nơi
đó, nếu có thể, Người không phải chịu đóng đinh.
Vương quốc Thiên Chúa ở trong mỗi chúng ta. Hãy dành cho
Ngài một chỗ trong tim chúng ta. Juan Ramon Jiménez nói
“Thiên Chúa không ngự trên cao mà ở trong nơi sâu thẳm”. Thế
nhưng người Kitô hữu lại thường cố đặt Ngài ở nơi nào khác.
Điều này khiến chúng ta ở lại trong trạng thái những người đi
tìm kiếm vĩnh viễn, thay vì ở trạng thái có ý thức và, do đó, là
những người chiếm được hạnh phúc.
Trong đời sống tôi, tôi đã biết có người, mặc dù thiếu thốn mọi
thứ vẫn có hạnh phúc, nhưng nhiều người khác có đủ mọi thứ
lại buồn chán đến chết. Điều này giúp tôi hiểu lý do tại sao
Thiên Chúa nói vương quốc của Ngài không thuộc thế gian này,
và tại sao Ngài đặt nó nơi Ngài hiện hữu, nơi Ngài muốn hiện
hữu, và là nơi Ngài cảm thấy thoải mái hơn, đó là, trong nội
tâm mỗi con người, để qua Ân sủng của Ngài, họ có thể vượt
qua sự ích kỷ, tự hào và tham vọng và sống đời sống Kitô hữu.

Ma quỷ, sự cám dỗ, thì luôn là trừu tượng. Thiên Chúa thì cụ
thể, và Ngài thúc đẩy chúng ta thực hiện những hành động cụ
thể đối với những người riêng biệt. Chỉ những gì có thật, hiệu
quả, và cụ thể mới đáng cho chúng ta quan tâm: một Chúa Kitô
sống động, bình thường và gần gũi, những anh chị em và bạn
hũu bên cạnh chúng ta. Chúng ta kết bạn với những người
sống và làm việc kề bên, những người trong môi trường của
chúng ta. Sự cận kề không nhất thiết tạo ra tình bạn, nhưng
tình bạn phát sinh sự gần gũi.
Chúa Kitô luôn luôn phải là điểm quy chiếu cho mỗi tín hữu
đang cố gắng tạo nên tình bạn với ai đó. Tình bạn của Chúa
Kitô không có gì thần thánh, quái gở, hay mất nhân tính. Trong
Chúa Kitô, toàn bản thể Người là ngôn ngữ rõ ràng của tình
yêu và sự dịu dàng.
Người ta dần dần phám phá ra rằng tất cả đều tự nhiên, bình
thường, và nhân bản đều có ý nghĩa, có giá trị, đầy hương vị và
màu sắc. Trong mối liên hệ với Chúa Kitô, tất cả những giá trị
này nảy sinh một sự kinh ngạc ngày càng tăng bởi tất cả những
gì là thật và chân chính, và một sự ngưỡng mộ tăng trưởng do
những gì là xác thật; cũng như là một niềm vui trong vắt đến từ
tiếng vang của sự thật.
Khi chúng ta cảm nhận được tiếng vang của sự thật chúng
ta không nên ngờ vực: Đó là Thiên Chúa! Một người Kitô
hữu đã có cảm nghiệm được hơi thở của Thiên Chúa là “khi
nó đi ngang chúng ta, sẽ để lại cho chúng ta niềm khao khát
vinh quang”.
Việc Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta thật là tuyệt vời. Nhưng
có lẽ sự kiện cứu chuộc đã che lấp một thực tế ít được chú ý:
Khi Thiên Chúa nhập thế trong Chúa Giêsu Kitô, Người cho
chúng ta động lực, hướng đi, và mục đich để sống trọn vẹn, tận
dụng tối đa cuộc đời chúng ta. Ở bất kỳ góc độ nào của la-bàn,
trong hoàn cảnh nào – dầu khó khăn hay không, Người luôn là
Đường, Sự thật và Sự sống. Là Đường, Người là hướng đi; là
Sự thật, Người là sự sáng soi; và là Sự sống, Người là sự năng
động, là năng lượng, sự sinh động, và sức mạnh.
Chúng ta phải cố gắng và ngăn ngừa Đức Kitô anh hùng thay
cho Đức Kitô ở sở tại, hiện tại, hằng ngày, Đấng hòa trộn với
cuộc sống mỗi người và đem lại ý nghĩa cho mọi hành động của
họ và một ánh sáng mới cho thực tế của sự hiện hữu của họ.
Khi một người đã được gặp Chúa Kitô, và đang dần đặt Người
vào cuộc sống của họ với lòng xác tín, quả quyết và kiên trì, thì
không còn gì để tiếp tục cuộc sống như trước nữa. Họ không
còn có thể tự giới hạn mình để hối hận cho những điều phi lý
xảy ra trong thế giới: bạo lực, hận thù, nghiện rượu, ma túy…
ngược lại, những sự kiện này phải đưa họ đến một kết luận
phản ảnh của Martha và Mary khi Chúa Giêsu đến nhà họ:
“Nếu Thầy có mặt ở đây thì em con đã không chết.”
Khi đối mặt với bất cứ điều gì chúng ta cho rằng không phù
hợp với ý muốn và hy vọng của Thiên Chúa, Kitô hữu chúng ta
phải dừng lại để suy nghĩ và nói rằng: Nếu Chúa Kitô và Ân
sủng của Người có ở đó, bất cứ nơi nào, trong tâm hồn ông đó,
bà đó, cậu trẻ đó, người bán ma túy, kẻ lợi dung người khác …
thì đã không có những điều tệ hại đó xảy ra. Hơn thế nữa, có lẽ
để phản ảnh chính xác hơn, chúng ta phải nói rằng: Nếu những
Kitô hữu chúng ta có thể làm cho Chúa Kitô được biết đến ở đó,
bất cứ nơi nào, tại nơi đó hay nơi kia, những điều đáng buồn
và khủng khiếp đang xảy đến cho những anh chị em đó, sẽ
không xảy ra, không bao giờ xảy ra.
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Chúng ta biết rõ rằng Phong trào Cursillo là một trong nhiều
Phong trào Kitô giáo khác, nhưng có lẽ là một phong trào duy
nhất có mục tiêu – mặc dù không độc quyền - nhắm đến những
người “xa cách”, không phải để cống hiến cho họ một tôn giáo
áp đặt – chỉ khát khao được đền đáp bằng phản ứng mang tính
cộng đồng, phi cá nhân, và đã có trước đây – mà là cống hiến
cho họ một cuộc gặp gỡ thật sự với Chúa Kitô của Phúc Âm và
của Giáo Hội.

duardo Bonnín, vị sáng lập Phong Trào Cursillo, đã đi
khắp năm châu để quảng bá Cursillo trên toàn thế giới.
Trong các chuyến công du của mình, Eduardo xác nhận
rằng Cursillo đã bắt đầu có những diễn giải lệch lạc về những ý
hướng ban đầu. Eduardo nghĩ rằng mình phải bắt tay hành
động để những cách hiểu như vậy không trở thành những sai
lệch hết thuốc chữa. Ông cảm thấy cần phải soạn thảo một cái
gì đó cho những người lãnh đạo và những người lãnh đạo tiềm
năng tương lai của Phong trào Cursillo. Do đó, “Trong ‘phòng
thí nghiệm ý tưởng’của Eduardo, ông và một số bạn bè đã
chuẩn bị những phác thảo ban đầu cho Khóa Cursillo de
Cursillos”. Khóa Cursillo de Cursillos (CDC) đầu tiên được tổ
chức tại Tây Ban Nha vào năm 1957. (Eduardo Bonnín Aguiló
100 Năm Tiểu sử-Tâm Tưởng)
Nói một cách đơn giản, Cursillo de Cursillos là một khóa hội
thảo dựa trên Đặc sủng Nền tảng Cursillo. CDC đã cung cấp
cho các Cursillistas một kho tàng kiến thức và kinh nghiệm
sống những điều thiết yếu trong tâm tưởng, bản chất, mục
đích và phương pháp của Phong trào. CDC được trao tặng cho
những Cursillistas có ước muốn trở thành những người lãnh
đạo phục vụ hữu hiệu trên thế giới. Nó đã tạo cơ hội cho nhiều
Cursillistas khám phá ra những tiềm năng to lớn mà Cursillo
mang lại cho con người, cho Giáo hội và thế giới.
Cursillo de Cursillos đã giúp nhiều Cursillistas đi sâu vào các
yếu tố nền tảng của Phong trào dưới ánh sáng Đặc sủng
Cursillo. Khóa hội thảo này tuân theo một lịch trình và hình
thức giống như Khóa Cursillo Cuối Tuần. Khóa bắt đầu vào tối
thứ Năm và kết thúc vào trưa Chủ nhật. Các bài rollos và
nguyện gẫm được trình bày bởi một nhóm giáo dân và giáo sĩ.
Mỗi Rollo trình bày được tiếp nối bằng một cuộc thảo luận bàn
tròn ngay trong mỗi nhóm. Thời gian được dành đầy đủ cho
các câu hỏi và trả lời sau mỗi Rollo. Mỗi ngày tạo ra một bầu
khí khác nhau qua sự tương tác của các Cursillistas trong tình
bạn. Khóa Cuối tuần này tạo một bầu khí thật thoải mái, có
nhiều thời gian giải lao, suy niệm, tiếp xúc cá nhân và Thánh
Lễ mỗi ngày.
Ngoài việc tăng thêm sự hiểu biết về Đặc Sủng Cursillo, các
Cursillistas còn vui hưởng cơ hội củng cố và canh tân tình bạn,
có thêm bạn mới, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau những kinh
nghiệm cá nhân trong tâm tình phục vụ ở vai trò tông đồ và lãnh
đạo. Các Cursillistas cũng được tận hưởng cơ hội nuôi dưỡng
và làm sâu sắc thêm ba cuộc gặp gỡ thiết yếu với chính mình,
với Chúa Kitô, và với tha nhân, đã thực hiện được trong Khóa
Cursillo Cuối Tuần. Tương tự như Khóa Cuối Tuần, Khóa Hội
Thảo “Cursillo de Cursillos” phải được sống và trải nghiệm hầu
có thể tận dụng triệt để những cơ hội và lợi ích của Khóa này.

Điều chúng ta muốn là những người giáo dân – được hình
thành bởi đại đa số những người nam và nữ bình thường – có
thể gặp được Chúa Kitô sống động của Phúc Âm, tại nơi họ ở
trong cách thế giản dị nhất có thể, và nhờ đó cảm thấy được kết
hợp với Người qua ân sủng, hướng đi của cuộc đời họ có thể
thay đổi, và họ học được cách vui thích và tận hưởng cuộc sống
của mình, mà không phải chuyển dời khỏi nơi họ đang sống.
(Suy Niệm II, các trang. 27-35)
Các Cursillistas đã đón nhận một cách nồng nhiệt tính cách chân
thật và đơn sơ của Đặc Sủng Nền Tảng Cursillo, và nhờ Ơn
Thánh Chúa, họ được thôi thúc trở về Trường Lãnh Đạo, các
buổi Hội Ultreyas, và các môi trường của mình để sống, làm
chứng nhân, và truyền đạt Tin Mừng Thiên Chúa yêu thương
chúng ta. Sự hứng khởi hoặc hưởng ứng này thể hiện rõ rệt
trong bản thân các Cursillistas khi họ lắng nghe, suy niệm, chia
sẻ và trân quý Đặc Sủng đích thực Cursillo một cách thoải mái!
Khóa Cursillo de Cursillos là khóa hội thảo hữu hiệu nhất dành
cho các Cursillistas muốn học hỏi về Đặc Sủng Nền Tảng
Cursillo. Các Văn Phòng Điều Hành giáo phận của 12 miền tại
Hoa Kỳ được khuyến khích liên lạc với Điều Hợp Viên Miền sở
tại để tổ chức Khóa Hội Thảo Cursillo de Cursillos cho cộng
đồng Cursillo của mình. Mục đích của Cursillo là truyền đạt
tình yêu của Chúa qua tình bạn ngay trong không gian di dộng
(môi trường) mà Thiên Chúa đã đặt để chúng ta ngay chính lúc
đó. Ngay hôm nay, bạn hãy quyết định tham dự một Khóa
Cursillo de Cursillos và hãy để cho Đặc Sủng Cursillo đào luyện
bạn, nói cho bạn biết và biến đổi bạn. Chúa Kitô vẫn luôn tin
tưởng nơi bạn!
Trong Tình Bạn của Chúa Kitô!
Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia & Nhân Viên

hào các bạn, tôi tên Concepción Ruiz, nhưng mọi người thường
gọi tôi là Conchita. Tôi sống khóa Cursillo vào tháng 10 năm
1977, tại Tổng Giáo Phận Los Angeles, California, rồi ngay
năm sau, tôi được hân hạnh gặp Ông Eduardo Bonnin, và từ phút gặp
gỡ đó, tình bạn thân thiết đã triển nở giữa chúng tôi.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe một giai thoại trong vô số các giai
thoại mà chúng tôi được mục kích khi gần ông. Vào khoảng năm
1995, trong một cuộc Họp Miền, tôi gặp một chị tên Lupita. Chị
rất vui thỏa trong tình yêu Thiên Chúa từ khi chị sống khóa
Cursillo. Chị thuộc Giáo phận San Bernardino, California, một
thời gian sau chúng tôi được biết là chị mắc phải chứng ung thư
giai đoạn cuối và chỉ còn sống một thời gian ngắn nữa thôi.
Vào những ngày này, Eduardo được mời đến dự một lễ mừng ở
San José mà tôi không nhớ nhân dịp gì, và hầu như mỗi lần ông
đến California thì ông thích ở nhà tôi (Tôi không có ý khoe đâu).
Ông thích ở với chúng tôi và chúng tôi đưa ông đi khắp các nơi
mà ông được mời đến. Tình cờ Lupita biết sự việc này và chị ao
ước được gặp Eduardo. Chị rất thích viết và bắt đầu viết nhiều
thư ngắn cho Eduardo, và chị thuyết phục bác sĩ cho phép chị đi
đến San José để gặp Eduardo. Chị nói với ông là chị sẽ ngồi băng
sau suốt đoạn đường 5 tiếng lái xe từ Los Angeles đến San Jose.
Gia đình chị rất eo hẹp tài chánh, nhưng các thân hữu đã sắp xếp
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để mượn được một chiếc xe lớn và máy quay phim để thâu lại
cuộc gặp gỡ của họ. Chà, mọi việc dường như được sắp xếp đâu
vô đó, nhưng gần đến cuối tuần thì bạn tôi Luis Balmaseda,
nguyên Trưởng Văn phòng Điều hành Los Angeles, đã dọn về
San Bernardino và cũng là một người bạn của Eduardo, mời
chúng tôi đến dùng bữa tối, cách chỗ chúng tôi khoảng 2 tiếng
lái xe. Khi chúng tôi đến nơi, đang trò chuyện thì anh cho biết về
tình trạng của Lupita, khá là nghiêm trọng, và vì bữa tối chưa
sửa soạn xong nên Luis đề nghị chúng tôi ghé thăm chị. Chúng
tôi đồng ý và cùng đi đến nhà chị. Chị không thể ngồi dậy, nhưng
khi nghe biết ai đến nhà mình thì chị trỗi dậy, thay y phục chỉnh
tề và đi ra lòng tràn ngập yêu thương gặp một người mà đối với
chị chỉ xảy ra trong mơ vì tình trạng sức khỏe của chị nhưng chị
không mất niềm tin và lòng trông cậy rằng Chúa sẽ ban cho chị
điều ấy. Thật xúc động khi nhìn thấy con của chị đã thâu lại tất

cả mọi sự việc từ chiếc máy quay phim mượn được. Chị đã ôm
Eduardo thật chặt và họ ngồi xuống cách chúng tôi một ít để hàn
huyên tâm sự, và chị đã trao cho ông tất cả những thư chị đã viết
cho ông. Chúng tôi không thể ở lại lâu vì sức khỏe của chị rất tệ.
Chúng tôi từ biệt và trở về nhà Luis để dùng bữa tối. Rồi chúng
tôi đi đến Trường Lãnh đạo và trong lúc chúng tôi ở đó thì họ
cho chúng tôi biết là chị vừa qua đời. Và đây là lời của Eduardo:
NẾU NHƯ THIÊN CHÚA BAN CHO TÔI CƠ HỘI CÓ ĐƯỢC
CHUYẾN ĐI NÀY CHỈ ĐỂ GẶP GỠ CHỊ LUPITA THÌ THẬT LÀ
XỨNG ĐÁNG. Đây chỉ là một trong nhiều trải nghiệm tuyệt vời
mà chúng tôi có được với Eduardo trong hơn ba mươi năm sống
cùng ông, và về phần tôi, bất kể ông có được phong chân phước
hay không, tôi có thể nói với bạn rằng tôi đã gặp một vị Thánh.
De Colores!

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

www.natl-cursillo.org

Conchita Ruiz

