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BẢN TIN THƯ THÁNG 1 NĂM 2014
NHỮNG NĂNG ĐỘNG CỦA KHÓA CURSILLO®
Trước tiên, Khóa Cursillo® có sứ mạng loan báo một thông điệp về tín lý (Công Giáo). Do đó,
Khóa Học phỏng định và đòi hỏi phải có một cấu trúc về tín lý (Công Giáo), một căn bản tín lý
vững chắc làm nền tảng cho niềm xác tín tôn giáo thâm sâu và trong sáng. Nhờ đó phát sinh một
đời sống Kitô Hữu vững mạnh với một chân lý thần học kiên định.
Lời rao truyền sứ điệp phải được thực hiện một cách đơn sơ và chân thật. Một minh chứng cuộc
sống hiên ngang dũng cảm có sức thuyết phục người ta noi theo; tuy nhiên, phải được tỏ bày một
cách khiêm tốn thật sự, dành vinh quang cho Thiên Chúa.
Những ‘Rollos’ phải là những lời rao truyền chứa chan niềm vui, chứ không toàn là thứ chân lý
có tính cách giáo khoa và khô khan cằn cỗi, đó là những chân lý sống động có thật trong đời
sống của những người chia sẻ (Rollistas) và mãi mãi vẫn còn là những chân lý sinh động và có
giá trị. Các Rollos do linh mục, tu sĩ, phó tế hay giáo dân trình bày cũng đều phải vừa thấm
nhuần tín lý (đạo Công Giáo) vừa là những chứng từ sống động của chính những ai trình bày hay
chia sẻ.
Các Rollos không hẳn là tất cả những gì tạo nên Khóa Cursillo®, nhưng tuyệt đối vẫn giữ vai trò
thiết yếu vì những bài nói ấy chứa đựng toàn bộ tín lý (Công Giáo) của Khóa Cursillo®. Nội
dung các Rollos phác họa những điều cần thiết để sống những gì là căn bản hầu trở nên Kitô Hữu
đích thực.
Các Rollos đan kết với nhau chặt chẽ. Mỗi bài là phần thiết yếu trong toàn bộ Khóa Cursillo®.
Các Rollistas trong Toán Trợ Tá phải quen thuộc với tất cả các Rollos, phải có một cái nhìn toàn
bộ thông điệp, và nắm vững thông điệp căn bản được nêu lên đại cương trong mỗi Rollo. Có
như vậy, mỗi Rollista mới có thể thi hành đúng vai trò riêng biệt của mình. Chúng ta không tìm
cách nhồi nhét toàn bộ Tín Lý Công Giáo vào mỗi Rollo. Chúng ta chỉ muốn đưa ra những gì cần
thiết để cổ võ từng người tiếp xúc riêng với chính mình, với Chúa Kitô và với kẻ khác.
Các Rollos phải trình bày Tin Mừng Phúc Âm sao cho các Cursillistas nghe được lời mời gọi của
Thiên Chúa cách rõ ràng để họ chấp nhận một hướng đi mới trong cuộc sống họ. Vì thế, những
điều chia sẻ phải liên hệ mật thiết đến những hoàn cảnh cụ thể trong đời sống cá nhân của các
tham dự viên cũng như trong các môi trường họ sinh sống. Làm như vậy sẽ giúp các tham dự
viên nhìn thấy rõ Nước Chúa thật cần thiết cho thế giới ngày nay, đồng thời cũng thấy rằng đời
sống Kitô Hữu đích thực có thể giúp họ trong mọi hoàn cảnh xảy đến cho họ.
Phong Trào Cursillo® có một phương pháp rõ rệt giúp các Cursillistas dễ dàng sống đúng với ơn
gọi Kitô Hữu đích thực. Phương pháp này vừa dựa trên lý thuyết tâm lý học mà cũng vừa dựa
trên quan điểm thần học về đời sống Kitô Hữu. Khóa Cursillo® tập trung xung quanh lý tưởng
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Kitô Giáo, nên chỉ trình bày những gì rất căn bản, có nền tảng chắc chắn và cần thiết, giúp sống
đời Kitô Hữu đích thực. Khóa Cursillo® cũng phải trình bày thế nào để người ta dễ dàng nhận
thấy lý tưởng Kitô Giáo liên quan đến họ cũng như đến đời sống của họ.
(Trích Cẩm Nang Khóa Cursillo – Chương 2)
TÂN LINH HƯỚNG PT CURSILLO TOÀN QUỐC
Văn Phòng Điều Hành PT Cursillo Toàn Quốc vừa thông báo là Cha Phêrô
M. Jaramillo, SSA đã hết nhiệm kỳ Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc, và
Cha Alex Waraksa được bầu chọn vào chức vụ này. Cha Alex sinh trưởng
và lớn lên tại Oak Ridge, TN. Ngài lãnh nhận chức linh mục năm 1990
thuộc Giáo Phận Knoxville, TN và đã phục vụ tại 10 giáo xứ khác nhau,
làm phó xứ tại 5 giáo xứ và chánh xứ tại 5 giáo xứ khác. Cha Alex hiện nay
là phó xứ tại Nhà Thờ Thánh Patrick ở Morristown, TN và Điều Hợp Mục Vụ sắc dân Hispanic
trong Giáo Hạt 5 Rivers. Vai trò này lãnh thêm trách nhiệm trong các giáo xứ khác cũng như
phục vụ các giáo dân nói tiếng Tây Ban Nha. Trong quá khứ ngài cũng đã phục vụ trong tư cách
Giám Đốc VP Giới Trẻ Giáo Phận và Giám Đốc Văn Phòng đặc trách Phụng Vụ và Nghi Lễ và
là giáo sư tại trường Trung Học Notre Dame ở Chattanooga, TN. Cha Alex đã tham dự Khóa
Cursillo Cuối Tuần trong tháng 9 năm 1997 và từ đó đã phục vụ trong hầu hết các Khóa Cursillo
3 Ngày trong giáo phận của ngài. Cha Alex cũng làm Linh Hướng Miền 4 từ năm 2009 cho đến
nay và đã tham dự hầu hết các Đại Hội Cursillo Toàn Quốc từ năm 2006. Xin chúc mừng Cha
Alex!
Đặc biệt là kể từ nhiệm khóa này, Phong Trào sẽ có thêm một Phó Tế Phụ Tá Linh Hướng PT
Cursillo Toàn Quốc, và vị được bầu chọn đầu tiên là Phó Tế Gary Terrana, Phó Tế Gary hiện
đang sống tại Niagara Falls, NY và kết hôn với Chị Gail được 35 năm nay. Họ có một người con
trai duy nhứt, đã lập gia đình và họ có 2 cháu nội. Anh Gary đã lãnh chức phó tế vĩnh viễn ngày
26 tháng 6 năm 1999 và hiện đang phục vụ tại GP Buffalo, NY. Anh Gary đã tham dự Khóa
Cursillo Cuối Tuần trong tháng Hai năm 1986 tại GP Buffalo. Phó Tế Gary hiện đang phục vụ
tại Giáo Xứ Thánh Jude (Tađêô) Tông Đồ tại N. Tonawanda, NY. Anh phục vụ trong vai trò
Điều Hợp tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Niagara Falls Memorial (Center) tại Niagara Falls,
NY và làm Linh Hướng cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối cuộc đời tại Viện Niagara Hospice
tại Lockport, NY. Xin chúc mừng Phó Tế Terrana!

KHÓA CURSILLO TIẾNG VIỆT 11 VÀ 12 BOSTON
PT Cursillo TGP Boston – Ngành Việt Nam dự trù tổ chức hai khóa Cursillo Tiếng Việt vào cuối
tháng 8/2014. Để chuẩn bị cho công việc quan trọng này, xin quý anh chị cursillistas (1) tới dự
các buổi Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreya để chuẩn bị việc giới thiệu và bảo trợ cho các ứng viên
của khóa, (2) tham dự thường xuyên các buổi sinh hoạt Trường Lãnh Đạo để giữ các vai trò Trợ
Tá và/hoặc Rollistas. Lòng nhiệt thành của quý anh chị trong việc làm Palanca cũng như việc
tích cực tham gia các sinh hoạt chuẩn bị là yếu tố quan trong cho sự thành công của Khóa Học.
Chúng ta cần làm hết khả năng và tâm trí của mình, phần còn lại chúng ta phó thác trong tay
Thầy Chí Thánh qua các Palanca là cầu nguyện, hy sinh và bác ái. Các khóa đều được tổ chức tại
Trung tâm Tĩnh Huấn La Salette, Attleboro, Massachusetts vào ngày tháng dự trù như sau:
-

Khóa Nam – 11 Boston – ngày 21-24/8/2014, Linh hướng: Cha Vũ Đảo
Khóa Nữ – 12 Boston – ngày 28-31/8/2014, Linh hướng: Cha Hoàng Xuân Nghiêm
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KHÓA CDC TIẾNG VIỆT TẠI WASHINGTON D.C.
Phong trào Cursillo TGP Washington D.C. Ngành Việt Nam sẽ tổ chức
Khóa Cursillo De Cursillo Tiếng Việt vào các ngày 27-30 tháng 3 năm
2014. Xin quý anh chị dành nhiều Palanca cho Khóa, và những anh chị
nào muốn tham dự khóa này, xin liên lạc với Ban Điều Hành Phong
Trào.

TĨNH TÂM CHUẨN BỊ SỐNG MÙA CHAY THÁNH 2014
Trân trọng kính mời Quý Cha Linh Hướng và Quý Anh Chị Cursillistas tham dự Ngày Tĩnh Tâm
Chuẩn Bị Sống Mùa Chay Thánh 2014.
Năm nay cha giảng phòng sẽ là cha Võ Trần Gia Định, một Cursillista và là Tuyên Úy Trường
Đại Học Assumption College, Worcester. Các cha Linh hướng trong miền sẽ ngồi tòa giải tội và
linh hướng cá nhân khi có yêu cầu, đồng thời đồng tế Thánh Lễ bế mạc.
Buổi Tĩnh Tâm được tổ chức vào Ngày Thứ Bẩy, 22 tháng 2 năm 2014 tại Văn Phòng Mục Vụ
Tòa Tổng Giám Mục Boston, Pastoral Center, 66 Brooks Drive, Braintree, MA 02184 theo
Chương Trình dự trù dưới đây.
Theo yêu cầu của cha giảng phòng, xin quý Anh Chị Cursillistas ghi danh tham dự nơi các anh
Liên Nhóm Trưởng trước ngày 25/1/2014 với địa chỉ của mình, cha giảng phòng sẽ gởi thư riêng
và tài liệu cho từng tham dự viên theo lịch trình chuẩn bị của cha.
Chương Trình Tổng Quát:
9:00 am
10:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:30 pm
4:00 pm

– Ăn Sáng và những thông báo liên quan đến Cursillo
– Khai mạc tĩnh tâm – Chương tình Buổi Sáng
– Cơm trưa
– Giải đáp thắc mắc
– Chương tình Buổi Chiều
– Thánh lễ kết thúc.

XIN PALANCA
Phong trào Cursillo – Ngành Tiếng Anh của Tổng Giáo Phận Boston sẽ tổ chức các khóa
Cursillo theo lịch trình dưới đây, xin quý anh chị Cursillistas làm Palanta cầu nguyện cho các
khóa, các trợ tá, các ứng viên và người bảo trợ của họ.
 Khóa Nữ: 6-9 tháng 3 năm 2014
 Khóa Nam: 24-27 tháng 4 năm 2014
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý cha, quý anh chị và gia đình thân yêu.
De Colores
Phêrô Trần Ngọc Ánh
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“Cầu nguyện là phương tiện chủ yếu, siêu nhiên của sự thành công trong suốt
Khóa Cursillo®. Cầu nguyện được nhấn mạnh ngay từ lúc bắt đầu, rằng kết quả
của Khóa Cursillo® tùy thuộc vào Ơn Sủng của Chúa. Cộng Đồng Kitô hữu cầu
nguyện tha thiết trước, trong và sau Khóa Cursillo®.”
Trích “Cẩm Nang Lãnh Đạo PT Cursillo”
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