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Khóa Hội Thảo Cursillo de Cursillos
Những Cơ Hội & Lợi Ích
Cursillo de Cursillos là gì? Thật đơn giản, đó là một khóa học về Đặc Sủng PT Cursillo dành cho các
Cursillistas tìm kiếm cái gì sâu sắc hơn Khóa Cursillo Cuối Tuần. Nhằm giúp các Cursillistas hiểu thấu
đáo Đặc Sủng này, Ông Eduardo Bonnín đã triển khai một khóa học đặc biệt gọi là Cursillo de Cursillos.
Cursillo de Cursillos là một khóa hội thảo nhằm cung cấp cho các Cursillistas một kho tàng kiến thức và
một kinh nghiệm sống những điều thiết yếu trong tâm tưởng, mục đích và phương pháp của Phong Trào.
Khóa Hội Thảo này được trao gởi cho những Cursillistas có lòng khao khát muốn trở nên và là Kitô hữu
chân thực và hữu hiệu trong vai trò lãnh đạo. Khóa này đã tạo cho nhiều Cursillistas một cơ hội khám phá
những tiềm năng bao la mà Cursillo có bổn phận trao phó cho con người và Giáo Hội.
Cursillo de Cursillos đã giúp nhiều Cursillistas nghiên cứu sâu rộng các yếu tố kỹ thuật của Phong Trào
dưới ánh sáng Đặc Sủng hình thành Phong Trào. Khóa Hội Thảo này sử dụng thời khóa biểu và hình thức
sinh hoạt tương tự như Khóa Cursillo Cuối Tuần. Khóa khởi sự chiều thứ Năm và kết thúc chiều Chúa
nhật. Tổng cộng có 15 Rollos và 5 bài nguyện ngắm do một đội ngũ gồm có giáo sỹ và giáo dân trình bày.
Mỗi Rollo trình bày được tiếp nối bằng một cuộc thảo luận ngay trong mỗi “decuria” hay mỗi nhóm bàn
tròn. Thời gian được dành đầy đủ cho các câu hỏi và trả lời sau mỗi Rollo. Mỗi ngày đều tạo một bầu khí
khác nhau qua mức độ tham gia của các Cursillistas trong tình bạn. Ba ngày cuối tuần của Khóa 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 PT Cursillo, các tham dự viên Khóa Hội Thảo 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 đã được 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 là một kinh nghiệm sống mà mỗi cá nhân phải trải qua hầu có thể khai thác
những cơ hội và phúc lợi của Khóa này.
Các Cursillistas đã đón nhận một cách nồng nhiệt tính cách chân thật và đơn sơ của PT Cursillo dưới ánh
sáng của Đặc Sủng, 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 con người các Cursillistas khi họ
lắng nghe, suy niệm, chia sẻ và trân quý Đặc Sủng chân thật của Cursillo một cách thoải mái!
Cho đến nay, Khóa Cursillo de Cursillos là khóa hội thảo hữu hiệu nhất dành cho các Cursillistas muốn
học hỏi về Đặc Sủng. Tôi thành thật khuyến khích Văn Phòng Điều Hành trong mỗi giáo phận của 12 miền
tại Hoa Kỳ yêu cầu Điều Hợp Viên Miền liên hệ 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 nhỏ bé mà Thiên Chúa đã đặt để chúng ta trong lúc này. 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 thay đổi bạn. Chúa Kitô vẫn luôn tin tưởng nơi bạn!
Trong Tình Bạn!
Cef Aguillón
ĐHV/TQ phục vụ CĐ nói tiếng Anh
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Các Khóa Cursillo de Cursillos tiếng Việt đã được hoặc dự trù tổ chức
No

Diocese/Archdiocese

Date

Location
Grand Rapids, MI
Region V
Houston, TX
Region VIII
Boston, MA
Region I
Annandale, VA
Region II
San Bernardino, CA
Region XI

1

Diocese of Grand Rapids, MI

June 21-24, 2012

2

Archdiocese of Galveston-Houston, TX

October 4-7, 2012

3

Archdiocese of Boston, MA

4

Archdiocese of Washington, DC

March 27-30, 2014

5

Archdiocese of Los Angeles, CA

July 10-13, 2014

6

Diocese of Dallas/Fort Worth, TX

May 29-31, 2015

Region VIII

7

Diocese of Orlando, FL

July 9-12, 2015

Region VII

8

Diocese of San José, CA

January 14-17, 2016

Region XI

9

Diocese of Dallas, TX

October 5-8, 2017

Region VIII

10

Diocese of Grand Rapids

July 19-22, 2018

Region V

11

Archdiocese of Los Angeles, CA

December 13-16, 2018

Region XI
Mai Trang
714-404-2337

May 9-12, 2013
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