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Chúa Khoan Nhân

Vinh Hạnh

ĐK: Chúa khoan nhân là mục tử tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi
không còn lo sợ nỗi gì
Ngài cho tôi nghỉ ngơi trên đồng cỏ xanh tươi, Ngài đưa tôi đến
mé nước thảnh thơi
Ngài bổ dưỡng linh hồn tôi
Ngài dẫn dắt tôi qua đường chính nẻo ngay vì Danh Ngài
Chúa khoan nhân là mục tử tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không
còn e sợ nỗi gì.

“Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang
an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi
người đã ly trần trong tình thương của Chúa.
Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn
nhan Chúa.”
(Kinh nguyện Thánh Thể 2)

1. Dầu tôi đi qua trong thung lũng tối đen hiểm nguy,
lòng tôi không lo ngại tai hoạ gì
Vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng
và cây gậy Chúa khiến tôi an lòng.
2. Chúa dọn bàn cho tôi ăn uống trước mặt kẻ thù hại tôi
Chúa xức dầu trên đầu tôi chén tôi tràn đầy
Ân phúc sẽ theo tôi trong cả đời tôi
Tôi sẽ ở trong Nhà Thiên Chúa mãi mãi.

Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Boston - Ngành Tiếng Việt
Website: http://vietcursilloboston.org/
Liên lạc: bdhcursillobostonVN@gmail.com
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2. Gọi thầm rằng con hãy nhớ. Tình yêu sẽ biến đổi phận người.
Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười.
Chúa ơi con nay xin gửi trao, đời con những đắng cay khổ sầu.
Nơi Ngài hồn con nương náu. Nỗi vui từ nay thắm màu.
3. Được Ngài được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời.
Vì Ngài là nguồn vinh phúc, là chén diệu huyền con lãnh nhận.
Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu mơ ước gì,
tiếng ca hòa lên chan chứa, tim hồng đẹp qua bốn mùa.
4. Một ngày đời con có Chúa. Mùa xuân mãi mãi không phai tàn.
Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong.
Chúa ơi xin đỡ nâng đời con, dìu con những bước chân hy vọng.
Bên Ngài hồn con vui sống. Ân tình giờ đã thắm hồng.

Đồng Cỏ Tươi

Hùng Lân

ÐK: Ðồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi, suối ngọt
cỏ non xanh rì, tôi nay còn thiếu thốn chi, vui thay mà cũng phúc
thay. (để kết) Vui thay là đồng cỏ tươi, Chúa chăn đã đem tôi vô
nghỉ ngơi
1. Chân tôi theo nẻo chính, Chúa thương tôi như con ngươi Ngài,
đầu con xức dầu thánh, tiến lên đền thánh hằng ngày
2. Tôi an tâm vững trí, dẫu qua nơi âm u hãi hùng, lòng tin tưởng
tuyệt đối, thấy côn trượng Chúa là mừng
3. Mâm cao lương đã sẵn, chén rượu bồ đào đây vơi đầy, để tôi
lấy lại sức, Chúa đưa về suối đời đời
4. Tôi nên con sự sáng, trái hoa sinh sôi hơn sao trời, tình thương
Chúa ở với tôi, có chi đẹp hơn ở đời
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THÁNH LỄ
Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Ca Nhập Lễ

1 Tx 4,14; 1 Cr 15,22

Như Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì những ai đã an giấc
trong Người, cũng sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng với Người.
Và, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi
người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng sẽ được Thiên Chúa cho
sống.

Bài Đọc I
Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống.

G 19, 1.23-27a

Bài trích sách Gióp.
Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói :
“Ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại,
phải chi có người ghi vào sách,
có người đục bằng sắt, trám bằng chì,
tạc vào đá cho đến muôn đời !
Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống,
và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất.
Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ,
thì với tấm thân này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.
Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người,
Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ.”
Đó là Lời Chúa
- Tạ ơn Chúa.
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Đáp Ca

Chúa Chăn Nuôi Tôi - Duy Thiên
ĐK: Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì
Chúa bảo vệ tôi, tôi còn mà sợ chi aị.
1. Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì
Người đã dẫn tôi về về bên ngàn suối mát
Tôi ăn uống thỏa thuê thêm sức cho hồn tôị
2. Nẻo đường chính tôi theo cây gậy Chúa dẫn đường
Dù vượt suối qua đồi hoặc qua ngàn tăm tối
Tôi đâu có sợ chi vì Chúa ở cùng tôị
3. Người dọn cỗ cho tôi ngay ở trước quân thù
Người đã xức trên đầu dầu thơm Người lai láng
Tôi vui sướng thảnh thơi vì Chúa thương hồn tôị
4. Trọn cuộc sống dương gian ân sủng Chúa tuôn tràn
Người là Chúa nhân từ hằng thương người công chính
Tôi vui sướng thảnh thơi êm ái thay nhà Người

Bài Đọc II

Rm 5,5-11
Chúng ta đã được nên công chính nhờ Máu Đức Kitô đổ ra, hẳn
sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

2: Mắt tôi chan chứa dòng lệ thẳm, ngước trông về Chúa từ nhân,
trong vực sâu tối tăm, tâm hồn tôi tin cậy nơi Chúa vẫn trung
kiên.
3: Giữa phong ba chốn cùng ngàn nỗi, vẫn luôn thành tín ngợi
khen, nơi trời cao cách xa, ơn Người thương chan hòa sông núi
cứu nguy tôi.

Đừng Đoán Phạt Con

Lm. Kim Long

ĐK: Lạy Chúa xin đừng đoán phạt con trong cơn giận Chúa. Xin
đừng nghiêm trách con giữa cơn lôi đình. Thương xót con Chúa
ơi nay con tàn hơi sức. Xin cứu con Chúa ơi xương cốt con rụng
rời. Hồn con nay vô cùng tan nát ôi lạy Giavê sao còn trì hoãn
đến khi nào.
1. Xin Giavê nhân hiền cứu con khỏi vòng nguy biến. Giữa nơi
tối tăm triền miên còn ai ngợi khen Chúa vững bền.
2. Con than van u sầu tấm thân mỏi mòn thao thức. Mỗi khi bóng
đêm dần buông giường con nằm chan chứa lệ sầu.
3. Con ăn năn tội tình mắt nay u mờ tăm tối. Tấm thân héo hon
tàn suy ngàn quân thù vây kín quanh mình.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma
Thưa anh em, trông cậy không làm chúng ta phải thất vọng, vì
Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ
Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta
không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo
đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai
chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người
lương thiện chăng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay
khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên
Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được
nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được
Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay

1. Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một
đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi
xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng
Ngài là Thiên Chúa. Bên Ngài hạnh phúc suốt đời.
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Sống Trong Niềm Vui

Nguyễn Duy

ĐK: Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy
Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.

Xin Ngài Thương Con

Thành Tâm

1: Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Người thương trông đến
Chúa ơi, lắng nghe lời con, con tìm nhan Chúa, thiết tha nài van
Nhưng vì đời con lắm phen đã không tròn lời cam kết xưa
Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người
thương
ĐK: Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều tình không
biên giới
Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại
đây con tim rướm máu tấm thân gầy héo tình con hững hờ
Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này Người thương con đi
2: Người, Người ơi thấu chăng đã bao lần hồn con cay đắng
Cố vươn lên thoát cảnh bùn nhơ, mây mù che lối lưới dây tình
oan
Nhưng rồi đời đâu dễ chi thêm 1 lần hồn con oán than
Chúa ơi chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người
thương
3: Thà làm thân cỏ cây, đóa hoa rừng ngả nghiêng trước gió
Kiếp chim xanh cánh tung trời mây nơi miền xa tắp sóng vỗ
ngoài khơi
Nhưng vì đời con lắm phen đã không trọn lời cam kết xưa
Chúa ơi chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người
thương

Trong Gian Truân

Kim Long

ĐK: Trong gian truân tôi đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời tôi, từ
vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi.

khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để
cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với
Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn
chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng
không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự
hào, nhờ Đức Giê-su Kitô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã hoà giải
chúng ta với Thiên Chúa. Đó là Lời Chúa.
- Tạ ơn Chúa

Tung Hô Tin Mừng

Ga 6,40
Halêluia. Halêluia. Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người
Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong
ngày sau hết. Halêluia.

Tin Mừng

Ga 6,37-40
Ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ
sống lại trong ngày sau hết.
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những
người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi,
tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để
làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của
Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ
không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau
hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và
tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống
lại trong ngày sau hết.” Đó là Lời Chúa.
- Lạy Chúa Kitô, ngơi khen Chúa.

1: Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm, giữa muôn cuồng sóng đại
dương, bao dòng nước cuốn trôi, bao triều phong ba cùng xô lấp
tấm thân tôi.
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Ngày Về 1

Lời Nguyện Giáo Dân
1. Cầu cho Giáo Hội:
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria
và các Thánh, xin thương ban cho Đức Thánh Cha và các Mục tử
của Hội Thánh sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để các Ngài luôn
thánh thiện, khôn ngoan và can đảm chăn dắt đoàn chiên Chúa
trao phó trước những khủng hoảng của niềm tin, luân lý và đạo
đức trong cuộc sống nhân loại hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin
Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Cầu cho Giáo Hội và Quê hương Việt Nam.
Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh
Mẫu Lavang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chuá gìn giữ
Giáo Hội Việt Nam, xin ban cho các mục tử và đoàn chiên Chúa
luôn Hiệp nhất trong tình bác ái, sống và phục vụ bằng con tim
chân chính của người tín hữu Kitô trong một xã hội còn quá nhiều
khó khăn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
3. Cầu cho cộng đồng Dân Chúa.
Xin Chúa thương ban cho hết thảy mọi thành phần Dân Thánh
Chúa, giáo sĩ và giáo dân một đức tin vững mạnh - một lòng mến
yêu nồng nàn. Xin cho mọi người tiếp tục làm chứng cho tình yêu
Chúa giữa lòng xã hội bằng chính cuộc sống phục vụ trong bác ái
vị tha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4.Cầu cho Tổ tiên Ông Bà :
Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng xót thương cho linh hồn Ông
bà, Cha Mẹ, anh chị em chúng con đang an nghỉ trong tình
thương của Chúa. Cậy nhờ Mình Máu Thánh Chúa mà họ đã
được nuôi dưỡng. Chúng con nài xin Chúa ban ơn cứu chuộc và
cho họ phúc trường sinh trên Thiên đàng. Chúng ta cùng cầu xin
Chúa.

ĐK: Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong
một giấc mơ. Miệng con nức vui tiếng cười, lưỡi con vang lời ca
hát. Ngàn dân tung hô: Tôi thật vinh phúc.

1. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, con vẫn cứ như còn sống
hoài giấc mơ triền miên.
2. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng:Thiên Chúa rất
nhân từ đã làm biết bao kỳ công.
3. Bao nhiêu anh em lưu lạc chốn quê người, xin Chúa dẫn đưa
về như giòng nước xuôi miền nam.
4. Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng, đi khóc lóc u sầu
sẽ về giữa muôn lời ca.

Từ Vực Sâu

Lm. Kim Long

ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi! Từ vực sâu
thương đau con đợi trông Chúa nhậm lời.
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi.
Nhưng Cha khoan hồng thứ tha khiến muôn dân luôn tin thờ.

2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con
luôn trông cậy Chúa con vững tâm tin lời đoan nguyền.
3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi.
Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích - Diên mong đợi Chúa Trời.
4. Nơi Gia - vê đầy thánh ân, tràn ơn cứu rỗi huyền linh. Gia - vê
sẽ chuộc Ích - Diên, cứu cho thoát khỏi tội tình.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
6
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13
23

5. Cầu cho Linh hồn các Linh mục Linh hướng và Cursillistas
quá cố của Phong trào Cursillo Boston.
Trong giây phút linh thiêng nầy, chúng ta tưởng nhớ đến những
người thân yêu trong Đại gia đình Phong trào Cursillo, đã ra đi
trước chúng ta là những Linh hồn:
(đọc tên các linh hồn Cursillista đã qua đời theo thứ tự thời gian
nơi trang 15, thân nhân đã sắp hàng, tiến lên, đặt hoa nến trước
di ảnh từng người, xong lùi lại, đứng chờ Cha chủ tế đọc Lời
nguyện xong rồi về chỗ)
Lời nguyện của LM Chủ tế
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là Ðấng hay thương xót và
tha thứ, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn các anh chị em
chúng con mà Chúa đã cất khỏi đời này, xin đừng trao phó tôi tớ
Chúa vào tay thù địch, và xin đừng khi nào bỏ quên tôi tớ Chúa,
nhưng xin truyền cho các thánh Thiên Thần đón tiếp và dẫn đưa
vào nước Thiên Ðàng, hầu sau khi đã trông cậy và tin tưởng ở
Chúa, tôi tớ Chúa được hưởng sự vui mừng đời đời. Nhờ Ðức
Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống
hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời.

Ca Hiệp Lễ

Ga 11,25-26
Chúa nói : “Chính tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào tôi,
thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào tôi, sẽ không
phải chết bao giờ.”
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Giuse
VŨ VĂN PHƯƠNG
2-1-2020

Agnes
TRẦN THỊ TIÊN
11-4-2020

Phêrô
NGUYỄN TẤN THÀNH
14-9-2020

Linh Mục Phêrô
HOÀNG XUÂN NGHIÊM
17-9-2020
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Anna
NGUYỄN THỊ TỰ
25-3-2016

Elizabeth
LÊ THỊ HƯƠNG
24-9-2016

Linh Mục Alfonso
TRẦN VĂN ĐỒNG
10-11-2017

Maria
ĐOÀN THỊ HUẾ
5-12-2018
20
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Maria
KIM THỊ XUYẾN
26-9-2014

Rosa
NGUYỄN KIM TRANG
25-10-2014

Maria
ĐẶNG THỊ NGUYỆT
28-1-2015

Phanxicô Xaviê
NGUYỄN THÀNH LONG
26-12-2015
19

Tôma
NGUYỄN TẤN TÀI
15-9-2012

Maria
ĐINH THỊ PHÚC
27-6-2013

Phêrô
NGUYỄN THẾ TRUYỀN
24-7-2014

Linh Mục Marcô
ĐOÀN QUANG BÁU, CRM
1-8-2014
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Gioan
TRẦN VĂN ROANH
12-5-2008

Antôn
VÕ NGỌC TỤNG
28-4-2011

Giuse
LÂM VĂN LONG
3-6-2012

Phanxicô
PHẠM ĐÌNH ĐỆ
30-8-2012
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Cầu Nguyện Cho
Các Cursillistas Đã Qua Đời
Sách Lẽ Sống viết như sau: “Thời gian là liều thuốc chữa được
mọi khổ đau... Thời gian giúp chúng ta quên được dĩ vãng u
buồn... “
Ðó là những câu nói mà chúng ta thường dùng để tự an ủi mình
hoặc người khác khi đứng trước thất bại, hay bất cứ một nỗi bất
hạnh nào...

Anna
NGUYỄN THỊ NGÔ
15-12-2005

Phêrô
TRẦN TỬ VIÊN
22-3-2007

Thời gian không những giúp chúng ta chữa lành được nhiều vết
thương trong cuộc sống, nhưng thời gian còn là một kẻ phá hoại
tàn nhẫn. Cái chết xảy ra hằng ngày xung quanh chúng ta là một
chiến thắng của thời gian. Sự sụp đổ của không biết bao nhiêu đế
quốc trên cõi trần này cũng là một chiến thắng của thời gian...
Nhưng chỉ có một sức mạnh thời gian phải nhượng bộ: đó là sức
mạnh của Tình Yêu. Chúng ta thường nói: Tình Yêu mạnh hơn sự
chết. Ðúng hơn, chúng ta có thể nói: Tình Yêu mạnh hơn Thời
Gian, bởi lẽ thời gian không bao giờ có thể xóa mờ được tình
yêu.
Bất cứ một nghĩa cử yêu thương nào mà con người làm cho tha
nhân, đều trở thành bất diệt. Những nghĩa cử yêu thương trở
thành bất diệt là bởi vì nó tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa.
Người sống cho kẻ khác là người sống cho Chúa. Và ai sống cho
Chúa tức là sống mãi trong Tình Yêu.
Chả thế mà, Trên giường hấp hối, thánh Monica đã nhắn nhủ con
ngài là Augustino như sau: "Mẹ chỉ xin con một điều là hãy nhớ
đến mẹ khi tới bàn tiệc thánh".

Maria
KHỔNG THỊ HỒI
2-6-2007

Antôn
DƯƠNG HỒNG
24-10-2007
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Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã được nghe nhiều lời
van xin tương tự phát ra từ môi miệng của những người thân của
13

chúng ta, trước khi họ từ giã cõi đời. Nhưng xa mặt cách lòng,
nhiều người trong chúng ta lãng quên những lời van xin thống
thiết ấy.
Cần được thương, cần được nhớ: đó là khát vọng tự nhiên của
con người. Không ai muốn là một hoang đảo cô đơn. Dưới cái
nhìn Ðức Tin, lời van xin kẻ khác cầu nguyện cho, còn chứng tỏ
một lòng khiêm tốn, một thái độ chấp nhận cái giới hạn mỏng
manh bất lực của mình.

Ðể giúp chúng ta có dịp đáp lại thỉnh cầu của những người đã đi
vào thế giới bên kia và để thể hiện mối tình thông hiệp "các thánh
thông công", Giáo Hội ngay từ buổi đầu kỷ nguyên Kitô giáo đã
cổ động việc tưởng nhớ cầu nguyện cho những người quá cố.
Những thế kỷ gần đây đã dành tháng 11 hằng năm cho việc đạo
đức ấy.

Linh Mục Gioan Baotixita
PHẠM MINH HỨA
27-7-1998

Maria
NGUYỄN KIM HOÀNG
24-11-2002

Martinô
PHẠM NGOC LINH
23-10-2003

Đaminh
CHU VĂN DƯƠNG
21-11-2005

Trong tinh thần này, Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Boston – Ngành Tiếng Việt đã tổ chức Thánh Lễ Cầu Hồn vào tháng
Các Linh Hồn hằng năm để cầu nguyện cho các cursillistas thành
viên của Phong Trào đã về cùng Chúa.
Chúng ta cầu nguyện vì chúng ta tin rằng thời gian đã không đưa
họ đi vào quên lãng. Trong tình yêu của Chúa mà chúng ta đang
san sẻ cho những người xung quanh, những người quá cố cũng sẽ
được sống mãi. Còn lời kinh nào hữu hiệu hơn cho những người
quá cố cho bằng những nghĩa cử yêu thương của chúng ta.
Sau đây là danh sách các Cursillistas đã bước sang “Ngày Thứ
Năm” thuộc Phong Trào Cursillo và vùng phụ cận (xếp theo
thứ tự thời gian):
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