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C ON NGƯỜI, NHÂN VẬT, VÀ NHÂN CÁCH
Trong Cursillo, con người là trọng tâm của sự quan tâm của chúng ta. Chúng ta nhìn con 
người như một sinh thể cho tình yêu. Nhiều người cảm thấy xa lạ với Phúc Âm bởi vì 

chúng ta, những Kitô hữu, đã không tìm cách truyền đạt đến họ - qua tình bạn - rằng tình yêu 
họ đang kiếm tìm, qua Chúa Kitô, nằm trong tầm tay của họ, trong chính họ và trong những 
anh chị em của họ. 
Con người là sự phản ánh, sự thể hiện, và sự huy hoàng của kế hoạch đặc biệt của Thiên Chúa 
dành cho nhân loại. Làm một con người là một thực tại luôn rộng mở để trở thành con người 
đúng nghĩa hơn và là một con người tốt hơn. Cursillo hỗ trợ và khuyến khích con người vươn 
lên, trở nên ý thức và đổi đời qua niềm tin vào sự thật và tạo điều kiện thúc đẩy những “điều 
tốt” qua tình bạn. 
Con người là một thụ tạo biết rằng họ có khả năng yêu thương và xứng đáng được yêu thương, 
là kẻ biết mình có giới hạn, có điều kiện, và là một thành phần không thể thiếu trong tổng thể. 
Một khái niệm thật sự cách mạng mà Cursillo đề ra là chú tâm vào việc giúp con người khám 
phá ra giá trị riêng của họ, bởi những gì họ là và khả năng có thể yêu và được yêu; chắc chắn 
không phải bởi quyền lực, kiến thức hay là tài sản của họ. 
Những người coi trọng vị trí xã hội của họ như một bác sĩ, thợ máy v.v… hơn sự kiện họ là một 
con người, và những người nhầm lẫn một cách có hệ thống coi cái họ có như tình trạnh thể lý, 
văn hóa như giá trị con người cuối cùng sẽ từ bỏ căn tính của họ là một con người. 
Mỗi người là một cá nhân và là một nguồn vĩnh viễn của những giá trị sống. Mỗi người là một 
cá nhân riêng biệt, duy nhất, không thể lập lại, không thể thay thế, không thể chuyển nhượng, 
nhận biết giá trị của riêng họ và của người khác, với sự hiểu biết sâu sắc về giá trị họ tự hào và 
những thành công hay thất bại của chính họ.
Một người không phải là một thụ tạo hoàn tất, cứng ngắc, và hạn chế, mà là một hiện hữu cởi 
mở, năng động, và tự do. Việc làm và hành động của Thiên Chúa, trở thành hành động của 
chúng ta khi chúng được đồng hóa bởi con người để theo một cách tiến hóa, Chúa Kitô trở 
thành cao điểm của sự phát triển của chúng ta. Điều này chấm phá một thực tế với vài sắc thái 
khác biệt và cho chúng ta một cách nhìn nhất định về nó. Các thực tại lớn nhất về Thiên Chúa 
làm hoàn chỉnh các ước vọng cao cả nhất của con người. 
Cursillo được sinh ra với mục đích đuợc hiểu là một Phong trào, không phải là một tổ chức, và 
bởi thế, nó từ chối bất cứ một hình thức đông đảo nào. Khái niệm “con người” chắc chắn là một 
trong những yếu tố cấu thành thiết yếu của tư tưởng nền tảng hình thành Cursillo.
Thực thế, Cursillo không phải là một tổ chức; nó không cố đem mọi người lại với nhau để điều 
động họ. Cursillo muốn là một Phong trào nhằm thúc đẩy mỗi người hướng nội về chân lý có 
thể đánh động họ, hướng dẫn họ, và đem họ đến chỗ hoàn thiện nhân cách của họ. Sự thôi thúc 
mà khóa cuối tuần Cursillo đã thúc đẩy các Cursillistas chuyển mình, phải được thể hiện như 
trong cuộc sống đời thường hằng ngày của họ. Điều này có nghĩa là chỉ có ý định của họ mới 
phân biệt họ với người khác, và ngay cả những ý định này cũng không thể quá đặc biệt hoặc là 
được nhấn mạnh rõ rệt. 
Bạn không thể đánh giá bất kỳ người nào qua bề ngoài bởi vì một con người chính là những chủ 
ý của họ. Và chúng ta sẽ không bao giờ biết được ý định của họ trừ khi họ cởi mở và biểu lộ cho 
chúng ta thấy trong chiều hướng tự nguyện và có suy xét. Trọng tâm của mục tiêu nhắm tới 
nằm ở ý định sâu thẳm nhất trong một người, không bao giờ có thể được giải thích, chứ đừng 

Thánh AugusTinô

https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/cursillo-la-gi/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trung-tam-hoc-lieu/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/tai-lieu-cursillo/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ban-tin-trung-uong/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/xin-goi-palancas/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/mau-don-va-tuong-trinh/
https://www.natl-cursillo.org/links-contacts/


nói được thấy bởi bất kỳ ai khác trừ chính đối tượng. Chúng ta 
phải công nhận và trân trọng giá trị của riêng mỗi người. 
Một người bộc lộ bản thân họ ở mức độ rộng lớn và sâu đậm 
hơn qua phản ứng của họ hơn là hành động của họ. Cách phản 
ứng của họ đối với một thành công, thất bại, hay một sự kiện 
nào đó, biểu lộ thực sự cái bản ngã của họ. Do đó, phản ứng xảy 
ra bên trong con người thì quan trọng và minh họa bản ngã đó 
rõ ràng hơn là hành động của họ. 
Cursillo hoạt động trong một người như chất men, kích thích 
và dậy men cuộc sống của họ. Nó làm giản nở,và mở rộng tầm 
nhìn của họ, hình thành và công nhận niếm xác tín của họ. Nó 
thúc đẩy và kích thích quyết định của họ và làm cho sự kiên trì 
trở nên niềm vui và hấp dẫn. Phong trào Cursillo đã có thể 
khiến cho hằng triệu người nam và nữ khắp năm châu khám 
phá ra được giá trị là một con người của họ và không dừng lại 
ở chỗ coi mình đơn thuần chỉ là một cá nhân mà thôi,
“Bất kể một người có thế giá đến đâu, họ sẽ không bao giờ vượt 
quá giá trị là một con người” (Antonio Machado). Giá trị cao 
nhất của con người sẽ làm người ta say đắm và cuốn hút ở một 
cấp độ cao hơn cả giá trị to lớn của khoa học, kỹ thuật, nghệ 
thuật hay năng khiếu. Tất cả những thứ này, dù có thể tạo ra 
những nhân vật nổi tiếng quan trọng thì cũng không thể đem 
ra trong họ giá trị của một con người.
Một người biểu lộ mình là một con người tốt hơn qua phản 
ứng của họ khi đối diện với những gì họ không thể làm, sau đó 
là những gì họ có thể làm. Một con người khơi dậy sự ngưỡng 
mộ. Người quan trọng hay nổi danh gây ra sự ganh tỵ giữa 
những đồng nghiệp của họ và sự ngưỡng mộ giữa những kẻ 
ngốc. Một “nhân cách” không kiểm soát cuối cùng nuốt chửng 
chính họ.
Một con người – những gì chúng ta thật sự là – có giá trị hơn 
“vai tuồng” mà chúng ta đang bị thúc đẩy hay cưỡng ép trình 
diễn trên sân khấu lớn của thế giới. Chúng ta luôn quan trọng 
hơn là “vai trò” của chúng ta. Bởi thế, người ta đôi lúc nhận 
thấy rằng một giao dịch viên ngân hàng thì có “vẻ người” hơn 
một giám đốc ngân hàng.
Một con người đúng nghĩa ảnh hưởng đến đám đông, họ ảnh 
hưởng đến cộng đồng và thế giới qua toàn thể bản sắc bình 
thường của họ, bằng cách thể hiện khả năng thương yêu, hiểu 
biết, tha thứ và thực hiện những gì có thể, và xin Chúa làm điều 
không thể. 
Có nhân cách là có khả năng ghi nhớ rằng chúng ta là một con 
người, trong mọi hoàn cảnh đòi hỏi chúng ta phải đóng một 
“vai trò”. Hoặc chúng ta nhanh chóng trở lại vị trí của mình với 
tư cách là một con người khi không cần thiết phải giữ “vai trò” 
của minh nữa. Chúng ta phải cố gắng ngăn chặn ‘vai tuồng’ 
trong việc khuất phục hay loại bỏ ‘con người’.
Mọi người đều bình đẳng… cho dù vài người thì bình đẳng hơn 
người khác. Một người “thì bình đẳng”, người khác hối tiếc 
“mình không bình đẳng”; còn người kia “muốn được bình đẳng”. 
Từ khi được tạo dựng, con người căn bản giống nhau, họ 
không thay đổi, thí dụ, họ chạy trốn nỗi sợ hãi và vươn tới khát 
vọng của họ. Nhận thức liên tục về sự thay đổi này là căn bản 
làm họ trở thành một con người; nó đem lại sức mạnh để 
chuyển từ một cá nhân để trở thành một con người, và cảm 
thấy thất vọng khi họ đi chệch đường nhân cách của họ. Con 
đường mà sẽ dẫn họ đến sự hoàn thiện đặc biệt và chắc chắn 
của họ: đó là họ cảm thấy được yêu và có thể yêu. 

Chúng ta cần phải mạnh mẽ, có năng lực, và hữu dụng; mạnh 
mẽ với sức bền bỉ và năng động; có khả năng và thái độ thích 
ứng, hữu hiệu để phục vụ người khác và chính mình, luôn luôn 
với tính độc đáo, nguyên thủy, và sáng tạo trong ý thức. Độc 
đáo không đồng nghĩa với tách mình ra khỏi đám đông. Nguyên 
thủy và sáng tạo cũng không có nghĩa độc chiếm sân khấu.
Khi ai đó có hành xử hống hách, thì điều đó chứng tỏ người ấy 
không phải là chủ gia đình. Người không bao giờ giận dữ thì 
hầu như không hề đúng khi họ thực sự tức giận. Khi cặp tình 
nhân đi cùng xe và cả hai đều có thể lái, họ sẽ luôn cãi vã, và 
nếu họ không cãi, một người sẽ mệt mỏi vì cứ phải đạp thắng 
thường xuyên. Thứ tự của giá trị sẽ được thể hiện trong sản 
phẩm. Đàn ông thì thông minh hơn, còn phụ nữ thì khôn 
ngoan hơn. 
Xác tín thì khác xa cuồng tín tức là “hy sinh mọi người cho ý 
tưởng”, giống như trong chủ nghĩa chiến thắng – tin vào sức 
mạnh thần kỳ của ý tưởng mà không cần người đó nỗ lực.
Những người nào hài lòng với “cách làm thế nào” – tức là 
những manh mối về một cách khả thi cho việc chu toàn cá nhân 
– thì chỉ có thể tuân theo luật lệ. Trong khi đó những người 
quan tâm về “lý do tại sao” của mọi sự việc, thì có thể đưa ra các 
tiêu chuẩn. Nhóm thứ nhất thì biết cách giải thích sự việc từ 
bên ngoài, còn nhóm kia thì biết nhận ra thực chất của vấn đề 
để rồi chấp nhận và thích ứng với nó. 
Trong lớp học, nếu học sinh không khờ dại, thì thầy giáo là 
người học được nhiều hơn hết. 
Một kẻ nhiều lời hay phao tin đồn thì nói về người khác; kẻ 
“gây phiền nhiễu” chỉ nói về họ; người thích đàm đạo thì nói về 
bạn; thương gia nói về cổ đông của họ; tên trôm cắp nói về 
thành tích của nó, còn dân chè chén thì nói về bạn nhậu. Nhưng 
những người chân thành thì nói về bạn của họ.
Khi những mối quan tâm và lo lắng của con người không tìm 
ra ngõ ngách hay đường hướng để hình thành, diễn đạt hay 
liên lạc, chúng trở nên chua, thối rữa và bị bóp méo. Điều mà 
mỗi người muốn trong thâm tâm là được quan tâm một cách 
chân thành. 
Người nào không cân nhắc cũng không tôn trọng sự thật và sâu 
sắc có thể hiện hữu trong người có cảm nghiệm đối nghịch với 
mình, thì không phải là một người ngay thẳng. Bất cứ khi nào 
tâm linh không thể hiểu thì nó phải đoán ra, và khi không thể 
đoán ra thì nó phải tin.
Theo quan điểm của tôi, điều tuyệt hảo nhất của một con người 
là khả năng suy nghĩ của họ. Nhưng mọi thứ đã đi tới chỗ cực 
đoan, con người ngày nay dường như hạnh phúc chỉ khi nào 
họ không suy nghĩ. Tôi ngạc nhiên khi nghe có người trở về sau 
chuyến đi chơi xa lại tự hào là đã trải qua kỳ nghỉ mà không 
phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, khi thực tế đó lại là thời gian 
thích hợp để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. 
Chúng ta, chính chúng ta, là tác phẩm tốt nhất của chúng ta. 
Người ta nói rằng một người trong tuổi 40 chịu trách nhiệm về 
khuôn mặt của họ. Thực tế là trải qua cuộc sống, chúng ta có cơ 
hội để dần dần khắc chạm những đặc điểm sẽ hình thành nên 
con người mình. 
Nếu một con người hành động như thế, anh ta phải có cả niềm 
xác tín và lòng quyết tâm. Chỉ có xác tín không thì tạo nên 
những lý thuyết gia; mà chỉ có quyết tâm mà thôi thì tạo nên 
những người liều lĩnh, thiếu khôn ngoan.
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Con người ảnh hưởng đến thế giới qua niềm xác tín của họ; họ 
điều khiển tác động trên người khác bằng quyết định của họ và 
hỗ trợ nó qua cách bố tri của họ. Thế giới, ngược lại, ảnh 
hưởng con người bằng cách làm yếu đi niềm xác tín của họ, 
làm họ nghi ngờ quyết định của chính họ đồng thời dậy lên sự 
bối rối và lạc hướng.
Lạy Chúa, Ngài muốn là mỗi một chúng con, dưới mắt người 
khác, chỉ có một giá trị duy nhất ngài dành cho mỗi chúng con, 
với cái tên không thể nhầm lẫn ấy mà ngài thường gọi mỗi một 
người. Con người không thể sáp nhập vào bất cứ loại tổng thể 
nào; họ cũng không thể trở nên ngay cả “chỉ một phần” của 
tổng thể. Vì con người không chỉ là một nét vẽ hay một vết 
chấm phá trên bức tranh, nó là toàn thể bức tranh mà Thiên 
Chúa đã quan phòng đặt để bên cạnh những bức tranh khác, 
với ánh mắt độc nhất và vô song của Chúa, Ngài gìn giữ từng 
khoảnh khắc không để họ phải mang tai tiếng, bị lãng quên hay 
nên hư vô. 
Con người có bốn góc nền nội tâm: Sự thật, đem ý nghĩa đến 
cho cuộc sống; Sự Tốt lành, đem lại niềm vui; Tình bạn, đem 
đến sự khích lệ; và Nghệ thuật, là sự chiêm nghiệm về cuộc 
sống. Con người cũng có ba góc cạnh ngoại vi: tình yêu, công 
việc và giải trí. Điều mà con người phải đạt được là thái độ 
sống phải phù hợp với khả năng của họ. Điều này thật dễ, 
nhưng mỗi người phải tự khám phá ra.
Phong trào Cursillo dùng phương pháp riêng của nó và với ân 
sủng Thiên Chúa, làm cho thực tại cần thiết trong đời sống Kitô 
giáo được hình thành cách độc đáo, nguyên thủy và sáng tạo 
của mỗi người. Con người là điều quan trọng nhất trong Phong 
trào của chúng ta. Nếu như chúng ta bỏ quên khía cạnh này, 
mục đích Cursillo sẽ bị biến dạng, và cấu trúc của nó sẽ trở nên 
què quặt.
Là một người có ý thức, đòi hỏi và yêu cầu nhận thức đến điều 
gì hay ai đó, quan sát, tỉnh thức, và với đôi tay đặt trên bánh lái 
của cuộc sống mình, phải để ý những gì đang diễn ra. Đặt hết 
sự chú ý của chúng ta vào những thực tại sẽ giúp một cá nhân 
con người đối mặt với sự hiện hữu của mình và phảt huy tất cả 
tiềm năng sẵn có. Tuy nhiên, một người thường chọn mình lệ 
thuộc hay độc lập. Với quyết định này họ có lập trường phục 
tùng hay nổi loạn.
Một người tùy thuộc vào điều gì hoặc một ai thì không nghĩ cho 
mình, người độc lập thường nghĩ sai. Một người có ý thức 
cống hiến cuộc sống và sự quan tâm của họ cho người khác, 
nhưng nhân cách tùy thuộc vào vai trò họ đóng, mà nhân cách 
thì độc lập giữa người này với người kia.
Trong mỗi chúng ta có ba chiều kích: con người, nhân vật và 
nhân cách, qua đó chúng ta dần dần diễn tả, chuyển dịch, và 
minh bạch hóa lối sống của chúng ta. Con người là những gì 
chúng ta thật là. Đó là phản ánh, biểu lộ, và sự huy hoàng của ý 
định đặc biệt của Thiên Chúa dành một người. Làm người thì 
phải có niềm xác tín, cương quyết, và khả năng xác nhận hai 
điều này trong cuộc sống chúng ta. Con người là một “cái gì”, 
một giá trị tuyệt đối.
Nhân vật là những gì chúng ta bị thúc đẩy hay buộc phải đóng 
vai trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong những bất thường 
chợt nổi lên trước chúng ta. Nhân vật biểu lộ, truyền đạt và tỏ 
lộ “phương cách”. Khi nhận vật nuốt chửng con người, thì sẽ 
xảy ra điều bi kịch cho người trong cuộc và làm trò cười cho 
người khác.

Nhân cách là khả năng không bao giờ quên rằng mỗi chúng ta 
là một con người, ngay cả khi chúng ta phải đóng vai một nhân 
vật. Đó là khả năng để luôn là chính bản thể của mình, bất kể 
trong hoàn cảnh nào.
Gần đây, đặc biệt nơi làng quê, người ta cho rằng chỉ có bác sĩ, 
giáo sư, linh mục và một hay hai người chủ đất hoặc các xếp 
xòng chính trị gia hay thủ lãnh mới được coi là “con người”. 
Những cư dân khác không đáng kể. Người ta cho rằng những 
người này được sinh ra để vâng lời và phục vụ theo lệnh của 
chủ nhân.
“CON NGƯỜI là sự phản ánh, sự thể hiện, và sự huy hoàng của 
kế hoạch đặc biệt của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Làm một 
con người là một thực tại luôn rộng mở để trở thành con người 
đúng nghĩa hơn và là một con người tốt hơn.” 

(Suy Ngẫm II, Tìm Kiếm Chính Mình, trang 69)

Đại Hội Linh Hướng Toàn Quốc Lần 
Thứ Hai Tại Cebu Phi Luật Tân

T ôi đã hân hạnh được anh Conrado Dixon, Chủ tịch 
Văn Phòng Điều Hành PT Quốc Gia Phi Luật Tân, 
chọn là khách mời đến chia sẻ tại Đại Hội Linh 

Hướng Toàn Quốc lần thứ Hai tại Thành phố Talisay, Cebu 
(Phi Luật Tân) tổ chức từ ngày 6 đến 10 tháng 6 năm 2022. 
Chủ đề Đại Hội Linh Hướng kỳ này là “Một Phong trào 
Cursillo được đổi mới: trợ lực trong việc canh tân Giáo hội 
địa phương”. Mục đích của Đại Hội thực tế là để làm sống 
lại Phong trào Cursillo tại Phi Luật Tân, vốn dĩ rất mạnh và 
đã thực sự giúp đỡ giáo hội địa phương trong việc truyền 
bá Phúc âm vào thời phôi thai thập niên 1960. Tuy nhiên, 
do có nhiều sai lệch và sửa đổi, PT Cursillo bắt đầu mất hiệu 
lực và các Trường Lãnh Đạo, Hội Nhóm và Ultreya bắt đầu 
ngừng sinh hoạt Điều chính yếu là Phong Trào đã mất đi sự 
tồn tại sôi động của nó. 
Rất đông người tham dự Đại Hội với hơn 60 Linh mục, 
kể cả Tổng Giám Mục của Cebu, Đức Cha Jose Palma và 
Tổng Giám Mục của Durango (Mexico) , Đức Cha Faustino 
Armendariz Jimenez, cũng là Giám mục Linh Hướng Phong 
Trào Cursillo Thế Giới (OMCC). Cũng có hơn 50 giáo dân, 
bao gồm Juan Adolfo Moguel Ortiz, Chủ tịch OMCC, Marge 
Morris và Peter McMahon, Chủ tịch và Phó chủ tịch của 
Nhóm Cursillo Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương.
Sau hơn 15 tiếng bay từ Los Angeles đến Manila và 9 tiếng 
đợi chuyến bay đến Cebu, tôi rất cảm kích với sự tiếp đón 
nồng hậu của ban tiếp tân tại sân bay và tại Tu viện nơi 
chúng tôi ở, đến nỗi hầu như quên mất mình đã mất ngủ 
gần hai ngày qua. Các anh chị em Phi Luật Tân tiếp đãi rất 
niềm nở, tốt bụng và chăm sóc chúng tôi chu đáo suốt cả 
tuần tại Tu viện Thánh Phanxicô (St. Francis). 
Sau phần trình bày “Chào Mừng và Lịch sử của Phong trào 
Cursillo tại Phi Luật Tân”, Marge Morris nói về “OMCC và 
lịch sử của Nhóm Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương”.

(xem tiếp trang 8)
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Buổi sáng chào đón mừng quý Anh Chị thân mến!

Tôi thật vui mừng được đón tiếp tất cả các bạn, thành viên 
của Phong trào Cursillo Ý Đại Lợi, cùng với các giám mục, 
linh mục đồng hành với các bạn, đến tụ tập tại Rôma nhân đại 
hôi Ultreya toàn quốc kỳ thứ VII.
Các bạn dùng lời chào của những người hành hương xưa, 
“ultreya”, để nói lên ý nghĩa của những buổi họp mặt này, 
mang sắc thái đặc sủng của các bạn từ lúc ban đầu: đó là 
những khoảng khắc của gặp gỡ, của công bố, của chứng từ và 
cầu nguyện, để khuyến khích nhau đi “xa hơn”, “vượt xa hơn 
nữa”. Đây không phải cuộc gặp của các tổ chức, không phải  là 
“hội đồng quản trị” của một công ty, mà là những cuộc họp 
mặt huynh đệ để khám phá lại động lực và sự thúc đẩy của 
đức tin mà tất cả các bạn đã cảm nghiệm từ lần đầu tham dự 
khóa Cursillo mà nó đã làm thay đổi cuộc đời các bạn. 
Các bạn tiến thêm một bước “xa hơn” 
trong các buổi hội nhóm hàng tuần.  
Thật vậy, các bạn đã có cơ hội vượt 
qua quan niệm sống thuần túy trần 
tục và vật chất,  mỗi lần mỗi khám phá  
ra cái nhìn mới mà đức tin vào Chúa 
Kitô đã ban cho chúng ta về mọi sự: về 
bản thân, về thế giới, về ý nghĩa của sự 
hiện hữu. Trong thực tế, vì lười biếng, 
trì trệ, ngại ngần, chúng ta đã mau 
chóng mất đi cái nhìn của đức tin 
nhưng lại dễ dàng thích ứng với cái 
toan tính của thế gian, là cái làm dập 
tắt hết nhiệt tình và ước muốn được 
trung thành với Thiên Chúa và đưa 
Ngài đến với tha nhân. Nay cơn đại dịch đang qua đi, chúng 
ta nhớ lại lời nhắc nhở trong thư gửi tín hữu Do thái, “đừng 
bỏ qua việc gặp gỡ nhau… nhưng phải khuyến khích nhau” 
(10:25). Đây là ân sủng lớn khi có anh em và bạn hữu trong 
đức tin để hỗ trợ lẫn nhau và duy trì tình yêu dành cho Chúa 
Kitô, là nền tảng của tất cả mọi sự, và để chia sẻ tình yêu đó 
cho tha nhân.
Ngoài các buổi hội nhóm hàng tuần, hơn tất cả, “ultreya” của 
các bạn thúc đẩy bạn “tiến xa hơn”. Tôi muốn chỉ ra hai hướng 
căn bản cho bạn “đi xa hơn”.

Thứ nhất là 
hướng đến hiệp 
thông. Có nghĩa là 
vượt qua chính 
mình và vượt ra 
ngoài nhóm riêng 
của mình để hình 
thành một cộng 
đồng và phát triển 
trong lòng Giáo 
hội, một cộng đồng luôn là một thân thể và không bao giờ 
tách rời, xa cách các thành viên. 
Do đó, đừng bao giờ tự cô lập và khép cửa riêng mình! Luôn 
duy trì và gia tăng những nối kết thiết yếu với những cộng 
đồng mà chúng ta đang hòa nhập vào.

Ở cấp độ đầu 
tiên, bạn được 
yêu cầu hình 
thành một cộng 
đồng với các 
nhóm khác, ở cấp 
độ miền và quốc 
gia để làm giầu 
bản thân bằng 
những kinh 
nghiệm và quan 
điểm rộng lớn 
hơn, giúp hiểu 
thấu đáo hơn về  

hoàn cảnh giáo hội và xã hội mà bạn được đặt để vào và điều 
đó tạo nền tảng vững chắc cho công tác mục vụ của các bạn. 
Bằng cách này, đức tin và đời sống, Giáo hội và thế giới được 
hiệp nhất trong bạn.
Ở cấp độ thứ hai, bạn được yêu cầu hình thành một cộng đồng 
với toàn thể phong trào Cursillo. Thách đố lớn ở đây là duy trì 
một tinh thần bác ái và hiệp nhất, biết rằng đặc sủng nền tảng 
của phong trào đã được trao lại cho các bạn từ những người 
khởi xướng và thế hệ đầu tiên mà các bạn cùng có trách nhiệm 
ngang nhau. Hiệp nhất không được đặt trên đặc sủng của riêng 
một cá nhân hay trên “đường kẻ” tâm linh để được “chấp 
nhận”. Không, hiệp nhất được đặt trên di sản tâm linh được 
mọi người chấp nhận, sống và chia sẻ bởi tất cả, hiểu bởi tất 
cả, tin tưởng bởi tất cả. Tôi biết là trong vài ngày tới sẽ có một 
cuộc họp của Cursillo Kitô giáo toàn thế giới, có những lãnh 
đạo trên mọi lục địa tham dự. Tôi hy vọng cuộc họp này sẽ 
được trải nghiệm như một công đồng để lắng nghe và cùng 
cảm nhận giữa những người có trách nhiệm, rằng sẽ có chỗ 
cho mọi người, và sẽ tiếp nhận những cảm xúc và viễn ảnh 
khác biệt, để tạo nên một sự hài hòa tâm linh giữa các bạn. 
Hài hòa về căn tính, về tinh thần tông đồ, về quản trị, để các 
bạn có thể thể hiện chính mình với người khác như những 
người anh em hành xử trong sự hiệp nhất. 

Gửi các thành viên Phong trào Cursillo 
Kitô giáo tại Ý Đại Lợi
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Ở cấp độ thứ ba, còn rộng lớn hơn, là hình thành một 
cộng đồng với Giáo hội, để gần gũi và lắng nghe các cha 
quản xứ, tham dự vào các hoạt động mục vụ của Giáo 
hội địa phương nơi bạn sống. Nhóm và toàn thể phong 
trào của các bạn, trong thực tế, không chỉ ở “bên cạnh” 
Giáo hội mà cũng là một phần của Giáo hội sống động 
tại khu vực đó. Vì thế bạn được kêu gọi để nhận biết trọn 
vẹn cảm tính và hoạt động của Giáo hội.
Hướng căn bản thứ hai của “vượt xa hơn”, và do đó của 
mỗi một Ultreya là truyền giáo. Bước vượt xa hơn nghĩa 
là bước đường truyền giáo của các bạn. Phong trào của 
bạn cũng thế, đang phải đối diện với khó khăn trong việc 
hình thành những cộng đồng tông đồ truyền giáo, những 
người đi ra để gặp gỡ những người xa cách (xem Tông 
Huấn Niềm vui Phúc Âm, 24), vượt qua cái tiêu chuẩn “nó 
luôn được làm theo cách này” (xem Tông Huấn Niềm vui 
Phúc Âm, 33), đó không phải là tiêu chuẩn của Kitô giáo. 

Tôi muốn thêm một điều: tham 
gia phong trào cũng đồng nghĩa 
với sống phục vụ cho việc rao 
giảng và là chứng nhân Kitô hữu, 
và cũng tùy thuộc vào những 
người phụ trách hay có trách 
nhiệm tại mỗi quốc gia hoặc toàn 
bộ phong trào. 
Một điều tệ hại mà các bạn phải 
tránh, trước khi nó xảy ra - vì xem 

ra nó chưa xảy ra với các bạn, nên tôi phải nói 
trước – là “vĩnh cửu hóa” văn phòng, đó là, cứ 
giữ hoài một người trong một vai trò nhất định. 
Xin đừng. Mọi người đều tốt, nhưng không phải 
tất cả chúng ta đều không thể thay thế. Chúng ta 
không phải là không thể thay thế. Tôi hoàn tất 
công việc này với tư cách điều hợp viên, tôi 
không biết các bạn gọi là gì, có thể của nhóm, 
hay của quốc gia hay nói chung, và tôi về vườn 
– đó là, tôi tham dự vào các nhóm như một 

người bình thường, một 
người bình thường. 
“Không, nhưng tôi đã làm 
điều này, bây giờ chúng ta 
cần phải…”. Bạn chẳng cần 
phải làm bất cứ việc gì, bạn 
phải buông bỏ! Có rõ ràng 
chưa? Và sự đổi mới này, 
chống lại những tham vọng 
cá nhân bị thúc đẩy bởi ma 
quỷ, là một nhiệm vụ mà 
bạn phải kiên trì. Bởi vì có 
rất nhiều phong trào đã 
phải chết trong tay của một 
lãnh đạo duy nhất. Chúng 
tôi có quá nhiều kinh 

nghiệm về điêu này trong Giáo hội. Vì thế, hãy đổi mới quyền 
hanh phục vụ, chúng ta hãy nói, hãy đổi mới lại: không ai 
cầm quyền vĩnh viễn.
Các bạn thân mến, nguyện xin Chúa Thánh Thần qua lời cầu 
bầu của Đức Trinh nữ Maria, giữ cho các bạn luôn tiến bước, 
chớ đứng yên, luôn di chuyển, luôn sẵn sàng “tiến xa hơn”, 
hướng tới sự hiêp thông và truyền giáo, và luôn phục vụ, 
không tranh giành chức vụ. Tôi chúc phúc cho tất cả các bạn 
và người thân từ đáy lòng tôi. Và bạn cũng vậy, xin nhớ cầu 
nguyện cho tôi. Cám ơn!

(Ngày 28 tháng 5, 2022) –ĐGH Phanxicô

Bạn có một đặc sủng riêng biệt, đã hướng dẫn bạn tái khám 
phá và biết làm sao công bố một cách giản dị và trực tiếp điều 
cốt lõi của kinh nghiệm sống đời Kitô hữu, đó là, Thiên Chúa 
yêu mến từng người nam và nữ. Và bạn biết cách truyền đạt 
lời công bố này trong sự gắn bó của tình bạn và sự gần gũi mà 
bạn đã thiết lập, không gây áp lực, với rất nhiều người bạn 
gặp gỡ, ngay cả với những người có cá tính mạnh mẽ đến 
dửng dưng, hoặc thù nghịch với đức tin. Bởi thế, tôi khuyến 
khích bạn, hãy để chính mình được linh hứng bởi đặc sủng 
này mà Chúa Thánh Thần đã ban cho bạn, cảm nghiệm niềm 
vui ngọt ngào của việc truyền giáo trong mọi lãnh vực của 
cuộc sống, riêng tư và công cộng, đó là phong trào, phong trào 
cho sự hiệp nhất nội bộ và phong trào cho việc truyền giáo. 
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T rên 500 Cursillistas đã gặp gỡ tại Đại học Chapman 
thuộc Quận Cam, California trong những ngày 21-24 
tháng 7 vừa qua nhân dịp Đại hội Toàn quốc lần đầu 

tiên có tham dự viên sau hai năm bị ngăn cấm mọi cuộc họp 
mặt của PT Cursillo do đại dịch ngoại trừ qua trực tuyến. 
Đây là Đại hội Toàn quốc lần thứ 32 và kỷ niệm 65 năm thành 
lập Phong trào Cursillo tại Hoa kỳ với một thông điệp về canh 
tân đức tin nơi mỗi người và tìm hiểu sâu xa hơn 
nguồn cội của Phong trào dưới sự trình bày tóm 
lược những cuốn sách mới được chuyển dịch từ 
những sổ tay của ông Eduardo Bonnin.
Theo chị Nadia, Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo 
Quốc Gia (NCSA), Đại Hội kỳ này có 19 Linh mục, 11 
Phó tế và 2 Giám mục đến chung vui và chúc lành 
cho Phong trào.
Chị Nadia Lopez (NCSA) và chị Marisela Rodriguez, 
người điều khiển chương trình (MC),  chào mừng 
các Cursillistas  vào tối Thứ Năm trước khi bắt đầu 
rước kiệu Đức Mẹ Maria.

Thánh Lễ với bộ mặt thảm sầu. Ngài giải thích rằng trong 
Thánh Lễ, không có sự cấp cứu hồi sinh nhưng là sự phục sinh 
và con người bước ra khỏi đó như là một tạo vật mới. Bí tích 
Thánh Thể  không phải là một triết lý mà chính là cuộc sống.  
Tổng Giám mục Los Angeles Jose Gomez với bài giảng trong 
Thánh lễ (kính Thánh Maria Mađalêna) đã hỏi, Chúng ta đã trở 
thành gì ? Chúng ta nên tin điều gì? Làm sao tìm được hạnh 

Đại hội Toàn quốc đầu tiên có sự hiện diện của tham dự viên sau hai 
năm đại dịch, thúc dục các Cursillistas canh tân đức tin, chiếu sáng 
lịch sử Phong trào Harvey I. Barkin, Phong trào Cursillo Phi Luật tân San Jose, Miền XI

Trong bài suy niệm về cầu nguyện bằng Thánh Kinh, Cha Mark 
Seiler, Linh hướng Quốc gia, trích dẫn sách của Đức ông 
Ronald Knox, Cửa sổ trên Tường để minh họa. Cha Mark nói 
tiệc Thánh thể giúp cho sự tăng trưởng thì thật cần thiết và 
rằng khuôn mặt Chúa Kitô được ẩn dấu trong bánh và rượu. 
Sang ngày Thứ Sáu, Đức Cha Eusebio Elizondo , Giám mục 
Phụ Tá TGP Seattle và Linh hướng Nhóm Cursillo Quốc Tế Bắc 
Mỹ và Caribbean (NACG), đã nói về Bí tích Thánh thể trong 
Phong trào Cursillo. Ngài hỏi các Cursillistas, phải mất bao lâu 
để người Kitô hữu học biết điều gì được cử hành trong Thánh 
Lễ? Đức Cha Elizondo nhận xét rằng  người ta thì háo hức 
tham dự một buổi tiệc vui nhưng lại không có tâm tình này đối 
với Thánh Lễ. Ngài nói, trong Thánh Lễ mọi người được bẻ 
như bánh và được chuyển hóa, và tình yêu đó không thể áp đặt 
nhưng chỉ mời gọi. Ngài cảnh báo mọi người đừng đến với 

phúc? Đức Tổng Gomez 
nói Maria Mađalêna là 
một khuôn mẫu cho 
những ai muốn tìm 
kiếm Chúa Kitô. 
Mađalêna đã không bỏ 
chạy như những tông 
đồ kia khi quân La Mã 
đến. Và Mađalêna đã 
tẩm liệm thân thể Chúa 
Kitô để táng trong mồ.  
Mađalêna là người đầu 
tiên nhìn thấy Chúa 
Giêsu sau khi Người 
Phục Sinh, loan báo 
cho những người anh 
em là Ngài còn sống. 
Thiên Chúa đã chọn 
những người bình 

thường để công bố về Chúa Giêsu, cũng như các Cursillistas 
trong Đại hội Toàn quốc lần này; tìm kiếm thêm nhiều người  
nữa và đưa họ đến gặp gỡ Chúa Giêsu và trở nên những môn 
đệ rao truyền Phúc Âm. 
Bài nói của giáo dân về Chúa Kitô, Con người, và Tình bạn do 
chị Carmen Golias chia sẻ. Anh Vincent Johnson, Điều hợp 
viên miền X, nói về Tại sao cần phải học hỏi về Đặc sủng 
Cursillo. Điều hợp viên miền I, anh Ramon Zelaya cũng đã nói 
cùng đề tài bằng tiếng Tây Ban nha và Cựu Điều hợp viên miền 
XI, chị Rachelle Yến Nguyễn cũng nói bài này bằng tiếng Việt. 
Trong khi nghiên cứu về Phong trào, anh Johnson nhận xét 
rằng những bài rollos đề ra trong sách cẩm nang cũ không phải 
là những bài nói dự kiến thật sự trong khóa cuối tuần. Và rằng 
không có sự kết nối chặt chẽ trong các bài nói tuy rằng chúng 
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vẫn có sức truyền đạt. Anh cũng nói Thiên Chúa không chọn 
người có khả năng, nhưng ban khả năng cho những người 
Ngài chọn.
Anh Johnson nhắc đến vài chi tiết ít được biết đến về lịch sử 
Cursillo trong cuốn Lịch sử của một Đặc sủng của ông Bonnin. 
Cần lưu ý rằng “không phải mọi người đều thoải mái chấp 
nhận ông Bonnin là vị sáng lập Cursillo.”

Chị LaVoie kể lại làm thế nào mà ông Bonnin đã lập ra công 
thức Chúa Kitô, Con người và Tình bạn như những nguyên tố 
chính yếu. Chị nói bài “Nghiên cứu Môi trường” là giấy khai 
sinh của Phong trào Cursillo. Và rằng Bonnin được truyền cảm 
hứng  khi đọc một tài liệu của Đức Giáo hoàng Piô XII.
Chị cũng tiết lộ rằng Bonnin đã tham gia Đoàn Thanh niên 
Công giáo Tiến hành trong khi viết rollo “Nghiên cứu Môi 

trường”. Rằng Bonnin đã học hỏi 
rất nhiều và đã sửa đổi sinh hoạt 
Thanh niên Công giáo Tiến hành 
làm khung sườn cho Phong trào 
Cursillo. Và từ Cala Figuera, Bonnin 
đã dùng cùng phát thảo ấy.  
Chị LaVoie nhận định về đặc sủng 
độc đáo của Cursillo – Chị nói rằng 
thông điệp, Thiên Chúa yêu thương 
bạn thì khác với Thiên Chúa yêu 
thương chúng ta. Bởi vì thông điệp 
của Cursillo là: “Thiên Chúa yêu 
thương chúng ta một cách riêng biệt 
và vô điều kiện.”

Anh Johnson cũng tiết lộ là có một 
nhạc sĩ cùng nhóm với Bonnin kể với 
anh rằng Bonnin nói ca nhạc trong 
Khóa Cuối tuần “ thì gây chia trí 
nhiều hơn” nếu như nó không được 
dùng chỉ để làm bớt căng thẳng cho 
các tân cursullistas. Rằng “Cursillo 
phải giản dị, không phức tạp” và rằng 
“Cursillo là món quà từ Chúa Kitô 
chứ không phải từ chúng ta”.
Anh Johnson cũng nói là “Bonnin bị 
buộc phải nín thinh và tránh nhận 
công lao (vì Cursillo)” và rằng 
“Cursillo đã bị hướng dẫn sai lạc.” 
Anh cũng cho biết tác phẩm cuối đời 
của ông Bonnin là “Chứng từ Tâm 
linh của tôi”.
Trong Ultreya, chị Elizabeth Schroeder chia sẻ chứng từ cá 
nhân. Các chia sẻ đáp ứng (echo)  lần lượt được trình bày bởi 
chị Consuela Fernandez, anh Huê Tạ, và anh Gerry Torres. Cha 
Mauricio Tomas, mới chịu chức năm nay, tổng kết các chia sẻ.
Qua ngày Thứ Bảy, Điều hợp viên miền III, chị  Bobbi LaVoie 
nói về Niên đại và Nguồn gốc của Đặc sủng Nền tảng. Omelio 
Fernandez trình bày bằng tiếng Tây Ban nha và anh Long 
Nguyễn bằng tiếng Việt.

Anh Ken Schroeder trình bày về Chứng từ Học đạo của chúng 
ta. Bài nói của anh nằm trong bối cảnh Chứng từ Tâm linh của 
Tôi của ông Bonnin. Anh nói rằng cuốn này là “di chúc và 
chứng từ cuối cùng” của ông Bonnin.
Là một cựu chiến binh, anh Schroeder diễn giải những trải 
nghiệm của ông Bonnin lúc ở doanh trại vào thời Nội chiến 
Tây Ban nha đã “đụng” với tâm tưởng được hình thành trong 
nếp sống gia đình của ông như thế nào.
Anh giải thích làm sao ông Bonnin đã hình thành ý tưởng về 
môi trường ở đây, tôn trọng nhân phẩm cá nhân và giá trị của 

mối liên hệ với 
người khác đã trở 
nên tư tưởng cốt 
lõi của tình bạn.
Điều hợp viên 
miền II Donna 
Valenti nhận xét 
về cuốn Hướng 
dẫn Từng Bước 
cho Khóa trưởng. 
Điều hợp viên 
miền VI Jesus 
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Vargas nói bằng tiếng Tây Ban nha và Điều hợp viên miền 
VII, anh Toản Trần bằng tiếng Việt
Chị LaVoie nói giùm Điều hợp viên miền I John Wentworth 
về Buổi Hội Thoại Cala Figuera lần thứ Nhất. Chị Ruth 
Herrera nói bằng tiếng Tây Ban nha và Điều hợp viên miền 
XI, anh Chris Thoan Nguyễn trình bày bằng tiếng Việt.
Chị Heidi Shelton, thành viên nhóm Phục vụ miền XI, trình 
bày bài nói về Lịch sử và Ký ức Cursillo. Bài nói này cũng 
được trình bày bởi Điều hợp viên miền VII, anh Awaldo Eddie 
Gonzales bằng tiếng Tây Ban nha và bằng tiếng Việt bởi Điều 
hợp viên Miền VIII, chị Nga Nguyễn.
Chị Shelton đã mô tả cách 
thức, sau khi tìm thấy con 
người thật của chính mình, các 
Cursillistas trở về môi trường 
của mình để tìm kiếm những 
người xa cách. Giữ Phong trào 
Cursillo “đơn giản và trung 
thực, không phân biệt cấp bậc 
hay danh hiệu.”
Đại hội Toàn quốc tại Quận 
Cam thành công nhờ vào công 
lao của rất nhiều Cursillistas 
không kể xiết. Đặc biệt là các 

Đại Hội Linh Hướng Toàn Quốc Lần Thứ Hai Tại Cebu Phi Luật Tân…  (tiếp theo trang 3)

Kế đến tôi trình bày về “Lịch Sử và Đặc Sủng Nền Tảng” và 
 bài thứ hai về “Phương Pháp Cursillo”. Cả hai bài đều được 
đón nhận rất tích cực và sẽ được học hỏi tại các Giáo phận 
của Phi Luật Tân. Ngày hôm sau, anh Juan Adolfo và ĐGM 
Faustino nói về “Tại sao Tổ Chức triệt tiêu sự thần nghiệm?” 
và “Linh Hướng PT Cursillo”. Ngày thứ ba, Juan Adolfo nói 
về “Trường Lãnh đạo và Ban Điều Hành” và ĐGM Faustino 
nói về “Việc HÌnh thành một Kế hoạch Mục vụ Cursillo”.

Cả tuần lễ này được đong đầy với Tình Bạn chân thật và Tình 
Yêu Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô và tất cả các Linh Mục 
từ các Giáo Phận đã “Nhận định và Quyết Tâm” làm sống lại 
Phong Trào Cursillo tại Phi Luật Tân. 
Tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi cơ hội để chia sẻ một phần cuộc 
sống của tôi trong Đặc sủng PT Cursillo tuyệt vời này với các 
anh chị em tại Phi Luật Tân. 

De Colores – Juan Ruiz

Điều hợp viên miền XI Rosalinda Pascual, Thoan Nguyễn, 
Jose Chumacero và thành viên Nhóm phục vụ Heidi Shelton.
Các Trưởng Ban lo cho Đại Hội gồm có: Vangie Bravo, Ghi 
Danh Và Tiếp Tân; Phong Lê, Đưa Rước; Linda Loreto, Phụng 
Vụ; Chris Mino, vật dụng cho Phụng Vụ; Lupillo Lara và Gid 
Eugenio, Âm nhạc; Robin Barkin, Hình Ảnh; Mai Trang và 
Tess Alfonso, Trang Hoàng; Andrea Robregado và Jaime Los 
Angeles, Ultreya; Marissa De la Cruz và Carlos Leyva, Fiesta; 
Menchie Monson và Rico Bagsic, tình nguyện viên tại Tiệm 
Sách Cursillo; Tess và Gerry Torres, Hỗ Trợ; và Alice Ricafort 
và FCIC LA, Kiệu Đức Mẹ.
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