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Thân mến chào quý Anh Chị Em trong Chúa Kitô!  

 

Tôi muốn bắt đầu bài nói này, với Lời của Chúa Giêsu Kitô, "Anh em hãy đi, và làm cho muôn 

dân trở thành các môn đệ, làm Phép Rửa  cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, dạy 

bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho 

đến tận thế. "(Mt 28:19-20) 

 

Tại sao vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Đó chính là mục tiêu của Trường Lãnh Đạo (TLĐ), tiếp tục 

chuẩn bị chính mình để đáp ứng với điều Thiên Chúa truyền. Tôi muốn bắt đầu bằng việc giải 

thích "tại sao" chúng ta cần TLĐ xét từ nhãn quan của Lời Chúa trong Tin Mừng. 

  

- HÃY ĐI - sử dụng không gian vuông vức di động của chúng ta làm phương tiện. 

- LÀM CHO MUÔN DÂN- thực thi tình yêu Thiên Chúa ban cho chúng ta dành cho nhau, cho 

tất cả mọi người trong các môi trường của chúng ta; có nghĩa là cho tất cả mọi người trong 

không gian di động của chúng ta, 

- TRỞ THÀNH  MÔN ĐỆ của Thầy, cho nên chúng ta cần kết bạn và đưa họ về với Chúa Kitô. 

- HÃY NHÌN ĐÂY để xem xét, thẩm định và hành động, 

- ĐỂ LÀM  những gì Chúa Kitô đã truyền cho chúng ta. 

 

Sau bài này, chúng ta hãy nhớ lại và suy gẫm xem: Chúng ta có thực thi NHỮNG ĐIỀU CHÚA 

KITÔ TRUYỀN CHO CHÚNG TA trong các sinh hoạt của TLĐ và Văn Phòng Điều Hành  

(VPĐH) của chúng ta không?  

 

Câu Thánh Kinh này tóm tắt mục đích của Phong Trào Cursillo và đặc biệt là các cơ cấu tổ chức 

của Phong Trào mà chúng ta gọi là Trường Lãnh Đạo  và Văn Phòng Điều Hành. 

 

TLĐ phải là một nhóm phục vụ, một nhóm của những người nam và nữ hiến thân cho sứ mệnh 

chia sẻ Tình Yêu và lòng Bác Ái trong sự Cảm Thông. 

 

Trước khi đi vào chi tiết “TLĐ & VPĐH ĐỂ LÀM GÌ", tôi muốn bắt đầu hỏi "TẠI SAO" chúng 

ta phải SỐNG như là Kitô hữu Lãnh Đạo, là những người đã sống Khoá Cursillo và đáp lại ơn 

gọi đi “thêm một dặm" để phục vụ Đức Kitô trong Phong Trào? 

 

TẠI SAO ? 

 

Việc đầu tiên chúng ta nên hỏi và cần biết là tại sao Giáo Hội tồn tại? Giáo Hội tồn tại bởi vì GH 

mang lại sự sống mới cho nhân loại, "Giáo Hội tồn tại để truyền giáo, việc truyền giáo của Giáo 
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Hội là đem Tin Mừng đến cho tất cả nhân loại và ảnh hưởng của Giáo Hội sẽ biến đổi nhân loại 

(tức con người) từ bên trong." (Evangelii Nuntiandi #18) 

 

Thật thú vị khi nhìn thấy sự kết hợp giữa những tư tưởng của những Vị sáng lập Phong Trào và 

"Tại sao" Giáo Hội tồn tại, và khi lắng nghe các cụm từ "từ bên trong" hoặc là  "ở trong" để giải 

thích sứ mệnh của Phong Trào và của TLĐ, bởi vì Phong Trào Cursillo (MCC) như Sách 

“Những Tư Tưởng Nền Tảng” đề cập, đó là một phong trào của Giáo Hội và do đó, có nhiệm vụ 

tương tự như Giáo Hội, để rao giảng Tin Mừng. "TLĐ đóng vai trò không thể thiếu trong việc 

tiếp tục và phát triển Phong Trào. Phong Trào được sinh ra từ trong cung lòng TLĐ, tức là từ các 

thành phần lãnh đạo có ước muốn và được thôi thúc hoàn thiện chính bản thân mình. Như vậy, 

bởi vì trước khi có Khóa Cursillo, những gì "bên trong" này đã được hình thành (đã cưu mang), 

nhận sự sống và được nuôi dưỡng từ đó và trở thành một phong trào của Giáo Hội "(TTNT # 

531). Tôi muốn mô tả một cách chi tiết hơn các định nghĩa của các từ quan trọng trong bài viết 

về cuốn “Những Tư Tưởng Nền Tảng” mà tôi mới đọc về TLĐ. 

 

ng" mà tự điển định nghĩa như sau: một cái gì được che 

chở bởi một cái gì khác, giúp đỡ và làm cho nó được thoải mái, như trong cung lòng của người 

mẹ, bên trong một cái gì đó. 

 

các cơ quan 

ngay bên trong khoảng trống trong con người hoặc con vật, phần quan trọng nhất hoặc chính yếu 

nhứt của một cái gì đó, tất cả các cảm xúc xác định hành vi của một người hoặc của mỗi cơ quan 

trong thân thể con người.  

 

- “Sự ấp ủ”:  Phát triển để hình thành và triển khai  một ý tưởng, một dự án hoặc một cảm giác, 

để có và nuôi sống một thai nhi ngay trong cung lòng của bạn cho đến khi thai nhi được sinh ra - 

hay là để phát triển hoặc khai sáng những ý tưởng, những cảm xúc cá nhân hoặc tập thể. 

 

Chúng ta hãy nghĩ rằng TLĐ như là người Mẹ, nơi mà người con đang được cưu mang trong 

bụng, lệ thuộc vào Mẹ để được nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển và bảo vệ cho đến khi được 

sinh ra. Người mẹ trải qua nhiều hy sinh, tự chăm sóc bản thân mình, hầu có thể chăm sóc sự 

sống mới ngày càng tăng trưởng trong mình, hầu khi người Mẹ khỏe mạnh và cứng cáp thì thai 

nhi cũng được khỏe mạnh và cứng cáp nữa. Ngay trước khi em bé được sinh ra, người mẹ đã yêu 

thương em bé và đã chăm sóc em bé ấy, để em bé ấy có thể phát triển đầy đặn trong cuộc sống. 

Nếu chúng ta suy nghĩ về điều này, những chín tháng đầu của tiến trình thụ thai là những tháng 

quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì không có những tháng ấy, chúng ta sẽ 

không có mặt ở đây ngày hôm nay.  

 

Sau đó, khi đứa bé được sinh ra, dù là nữ y tá, hoặc bất cứ ai muốn giúp nuôi đứa bé cách nào đi 

chăng nữa, thì họ cũng không thể thay thế được người mẹ, đứa trẻ vẫn còn phụ thuộc vào người 

mẹ để bản thân đứa bé được nuôi dưỡng và phát triển. Có lẽ khi chúng ta tự lập giống như đứa 

trẻ mới biết đi và học hỏi để thu thập thông tin hoặc để nhận ra những gì "chúng có thể ăn", có 

thể đưa vào miệng, nhưng chưa chắc tất cả mọi thứ đều ăn được. Tương tự như vậy, TLĐ là 

"cung lòng” của Phong Trào Cursillo. Chúng ta đều muốn cùng với người mẹ cảm nhận được 

tình yêu, được thưởng thức các bữa ăn, được có những lời khuyên, cũng như được sự hướng dẫn. 

Đã bao nhiêu lần chúng ta cố gắng làm món ăn được yêu thích, nấu món ăn của mẹ chúng ta? 

Nhưng kết quả không như lòng mong muốn. Có bao nhiêu lần mẹ chúng ta đã khuyên bảo và 
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chúng ta từ chối đón nhận, thậm chí cũng chẳng bận tâm lắng nghe, và những quyết định của ta 

bởi vì không chịu nghe cũng chẳng tốt đẹp gì? 

 

Hãy bắt đầu với một thí dụ, không phải từ TLĐ, nhưng từ các cá nhân. Nếu chúng ta nghĩ rằng 

các thành viên của VPĐH, được hình thành trong (cung lòng ) TLĐ, thì làm thế nào các thành 

viên VPĐH lại không quan tâm đến những hướng dẫn, những định hướng từ TLĐ! Tương tự như 

khi bạn không quan tâm nghe theo lời khuyên của mẹ bạn thì điều gì xảy ra? Vậy, nếu VPĐH, 

như những người con trai con gái của TLĐ, mà không thăm viếng Trường, không đồng hành với 

Trường hoặc làm xáo trộn sinh hoạt của Trưòng, thì điều gì xảy ra? 

 

TLĐ đang và sẽ luôn luôn là một yếu tố thiết yếu cho việc tiếp tục phát triển của Phong Trào 

Cursillo. Nói cách khác, nếu không có TLĐ, sẽ không có Khóa Cursillo, không có VPĐH. Có thể 

có bất kỳ Khóa Học hay cuộc tỉnh huấn nào đó, nhưng nó không được gọi là "Cursillo". Có thể 

có một nhóm "chính trị gia"  tập hợp với nhau để tranh luận hay những người tốt lành đến với 

nhau để cầu nguyện, nhưng đó vẫn không phải là một VPĐH. 

 

TLĐ là môi trường thích hợp để Đặc Sủng Nền Tảng của Phong Trào được trân quý,  nghiên cứu 

và phát huy - để nhờ đó có thể sống và bảo tồn phương pháp, bản chất và mục đích của Phong 

Trào. 

 

Trong bầu khí của Hội Nhóm Lãnh Đạo, TLĐ là nơi rất thích hợp để các thành viên giúp đỡ lẫn 

nhau khám phá những năng khiếu và tài đức của mình, xác định xem đâu là nơi để sử dụng cũng 

như để nhận trách nhiệm là người lãnh đạo trong Giáo Hội, trong Phong Trào và trong các môi 

trường. 

 

Trong cuốn sách "Làm Thế Nào và Tại Sao" (El Como y El Porque)  chúng ta được giải thích rõ 

ràng rằng nguồn gốc của Phong Trào Cursillo không do ngẫu nhiên mà có, cũng không phải "có 

lẽ" do thế này thế kia, hoặc không phải là ý thức hệ được gán cho một “sự khai trí” hay “ mặc 

khải”, và cũng không nên được xem là một phát minh. Trong thực tế, phải coi đó là một kết quả 

của một quá trình lâu dài của sự trưởng thành, cũng như kết quả của một sự nghiên cứu kiên trì, 

đam mê và liên tục. Nếu chúng ta phải hiểu rằng đây là cách thức nguồn gốc ý thức hệ của 

Phong Trào xảy ra như thế,  thì chúng ta sẽ hiểu. Trong thực tế, nếu không có TLĐ,  Phong Trào 

sẽ không được phát sinh, cho dù PT đã được kết tinh bởi Ơn Sủng của Chúa. 

 

Để có thể thật sự định nghĩa "TLĐ LÀ GÌ và KHÔNG LÀ GÌ", chúng ta cần xem xét điều này 

riêng từng phần. 

 

PHẦN THỨ NHẤT: 

 

Nếu hiểu được TAI SAO, thì sau đó chúng ta sẽ hiểu được TLĐ LÀ GÌ một cách hợp lý. 

 

Nếu chúng ta hiểu rằng Khóa Cursillo nhằm kích thích “lòng khao khát”  đối với Thiên Chúa, thì  

Trường Lãnh Đạo giúp chúng ta thoả mãn "lòng khao khát" đó. Trường giúp các thành viên tìm 

được  lương thực (thiêng liêng) cần thiết để dấn thân thêm trong việc phụng sự Chúa Kitô. 

 

Chính vì thế,  theo TINH THẦN Cursillo chúng ta cần có một cơ cấu tổ chức (tối thiếu), để có 

thể phát triển và tăng trưởng trong thế giới, Trong tinh thần đó, PT đòi hỏi phải có DỊCH VỤ của 
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một cơ cấu tổ chức nhằm bảo vệ Bản Chất và Mục Đích của PT. Với ý hướng này, chúng ta có 

thể nói rằng TLĐ là phương tiện phục vụ để thực hiện điều trên . 

 

Trường là cơ cấu PHỤC VỤ, có nghĩa là có một liên kết thân mật với VPĐH; đơn giản hóa, tạo 

điều kiện và giúp có thể sống đời sống căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực trong bất kỳ môi 

trường nào của chính chúng ta đang sống. 

 

Trường phải mang ý nghĩa là “để được SỐNG”, nói cách khác, các rollos và các bí tích là để 

ĐƯỢC SỐNG, SỐNG trong sự hiệp thông với anh chị em chúng ta, là Giáo Hội. Trong Giáo 

Hội  chúng ta sống một đời sống một cách "dễ dàng hơn" - (nhưng không nhất thiết là cuộc sống 

sẽ dễ dàng). 

 

Trường LĐ nhằm PHỤC VỤ, như Thánh Augustinô đã nói: "Chính lúc quên mình là lúc tìm lại 

bản thân" -  KHI PHỤC VỤ THA NHÂN, nghĩa là TA PHỤC VỤ THIÊN CHÚA, và  PHỤC 

VỤ THIÊN CHÚA là TA PHỤC VỤ CHÍNH MÌNH, bởi vì CHÚNG TA  PHỤC VỤ VỚI HOA 

QUẢ TÌNH YÊU ẤY . 

 

Vì YÊU MẾN - như Mẹ Têrêsa đã từng nói, "Tôi đã tìm thấy cái nghịch lý hoàn hảo, đó là nếu 

bạn yêu cho đến khi cảm thấy đau nhói, thì có thể không còn đau nữa, mà chỉ thấy yêu nhiều 

hơn." Nếu cảm thấy đau đớn , thì thường  thường đó là một dấu hiệu tốt . Nếu chúng ta  phục vụ 

với niềm Hy Vọng, Từ Bỏ Mình và với một Tinh Thần Bác Ái thực sự, thì có lẽ có sự hy sinh 

trong đó, và sự hy sinh thường làm cho đau. Nếu có đau đớn, thì rất có thể có khả năng sinh hoa 

trái, các hoa trái này sẽ tồn tại, và người ta sẽ bắt chước chúng ta và thậm chí còn vượt qua 

gương sáng của ta nữa. Nếu điều này xảy ra, thì chắc chắn nguồn gốc phát xuất chính là Chúa 

Kitô. 

 

Đó là vì những người LÃNH ĐẠO có SUY NGHĨ với Trí của Chúa Kitô và với Tâm của Giáo 

Hội. Đó là cho kẻ được chọn, không phải cho kẻ được chuẩn bị. "Thiên Chúa không gọi người 

được chuẩn bị, mà trái lại Chúa chuẩn bị cho kẻ được chọn" cũng như cho những kẻ nhìn chính 

mình giống như Ông Eduardo Bonnín đã nhìn chính ông như  một “Kitô Hữu Tập Sự ." 

 

TLĐ có nghĩa là giúp chúng ta NHẬN RA 

   * chúng ta như thế nào  

   * chúng ta là gì 

Đó là cho những người nhận ra TLĐ như con đường dẫn đến Thiên Chúa 

Đó là tiếp tục ba cuộc gặp gỡ mà mỗi chúng ta đã sống một cách rất riêng tư trong 3 ngày và để 

giúp chúng ta trực diện trở lại với: 

  * Chính Mình 

  * Chúa Kitô 

  * Tha Nhân 

Đó là để củng cố Tâm Tưởng và mục tiêu chung của Giáo Hội, đó là Nước Thiên Chúa 

 

"Đó là việc tiếp xúc với ‘cái tốt nhất’ nó soi sáng, khuyến khích và nhận ra cái thao thức tốt nhất 

với những phương pháp hoàn hảo nhất. Đó là nơi mà các thành viên sẽ cùng hòa nhịp theo một 

tinh thần chung và cùng một chuẩn mực, trong đó việc tông đồ sẽ tự phát; đó không phải là hành 

vi “bội phản”,  nó cùng hiện diện  và đây là nơi mà tất cả sự thật đều thuận lợi, bởi vì tất cả đều 

ao uớc, và sống vì sự thật đó. "(Cấu Trúc các Tư Tưởng) 
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Khi chúng ta nói về Trường Lãnh Đạo mà không hiểu biết về Phong Trào Cursillo, thì chúng ta 

hay có những ý niệm sai lạc về TLĐ hoặc coi TLĐ  như là một trung tâm giáo dục hoặc trường 

huấn luyện nhằm đào tạo thành viên trở thành các Rollistas. TLĐ không phải là một cơ xưởng 

của Cursillo. Trong thực tế, TLĐ chỉ đơn giản là một cơ cấu hoạt động và kềt hợp, cùng với 

VPĐH,  Phong Trào Cursillo phân phối nhiệm vụ để đạt được mục đích của mình.  

 

PHẦN THỨ HAI: 

 

II. TLĐ là gì? 

 

Trường Lãnh Đạo là một "nhóm các Kitô hữu, hợp nhất với nhau trong một bầu khí Hội Nhóm, 

tìm cách tập trung nhiều hơn, dấn thân nhiều hơn, kết hợp nhiều hơn, để gia tăng và làm sống 

động những điều căn bản để trở nên Kitô hữu  đích thực, ngay trong chính con người họ, trong 

PT Cursillo và trong các môi trường của họ, nơi họ hoạt động. " Nói cách khác, những Kitô hữu 

được liên kết trong cùng  một mục đích chung, với cùng một tâm tưởng, tâm tưởng của Chúa 

Kitô, và nhờ đó họ có thể  biến Lời Nguyện của Người Lãnh Đạo nên hiện thực trong cuộc sống.  

" Để qui hướng về một tinh thần duy nhất, đó là tinh thần của Chúa Giêsu." 

 

1. Trên hết, đó là một nhóm.  Trường LÀ gì đó và tồn tại, trước, trong và sau các buổi sinh hoạt 

(hội  họp). Trường là một HÀNH ĐỘNG bên trong và bên ngoài "TLĐ". Trên hết mọi sự, đó là 

Kitô Giáo Thực Hành. Với thực tại này và ý thực sự kiện này, biết rằng Trường LĐ không chỉ 

đơn giản là một nơi, mà Trường trong khái niệm Kitô giáo “LÀ” cái gì đó và "ĐƯỢC SỐNG". 

Nhưng nếu không có nhóm lãnh đạo hiện nay, thì không có Trường . Trường LĐ là một Đội Ngủ 

các thành phần lãnh đạo, nơi mà mỗi thành viên có một chức năng, mà chính Chúa Kitô muốn 

thấy chức năng ấy được thực thi ngay trong đội ngủ đó; chúng ta không quên rằng Ngài là đầu 

của đội ngủ ấy. Chúng ta nên nhớ rằng mỗi người chúng ta là một "trường di động", đôi khi trở 

thành  Tin Mừng duy nhất mà kẻ khác sẽ luôn đọc trong cả đời họ. Đó không phải là một trường 

học của thế gian, trong đó một người vừa là học viên vừa là  giáo viên, và khi ra khỏi lớp học, 

chúng ta đóng vai trò khác nhau. Đây là một Trường Học ĐÚNG NGHĨA TẠI BẤT KỲ NƠI 

NÀO CHÚNG TA Ở  (chúng ta mang theo bất kể đi đâu). 

 

 2. Kết Hiệp trong một bầu khí của Hội Nhóm 

 

Chúng ta đặc biệt nói về sự hiệp nhất và hiệp thông có thể thực hiện được nhờ một bầu khí đối 

thoại, do đó tất cả có thể và có một cái gì đó để chia sẻ và học hỏi, trao đổi và đưa ra ý kiến. Nó 

có một bầu khí chân thành, tin cậy, thẳng thắn, tự do, bình đẳng (trong đó có quyền và trách 

nhiệm), đa nguyên (trong lập trường và ơn gọi), kết hiệp trong sự đa dạng và sự khiêm tốn -  cho 

cả cá nhân lẫn cộng đồng. Do đó, là một Trường đích thực nếu có TỰ DO cá nhân đích thực. 

Trường cung cấp và công bố SỰ THẬT, và đó là một QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN của mỗi thành 

viên  để LẮNG NGHE, SUY XÉT ĐẮN ĐO PHÂN BIỆT và HÀNH ĐỘNG về những gì được 

học ở đó. 

 

3. Mỗi ngày, các thành viên tìm cách tập trung, cam kết và liên đới với nhau nhiều hơn. 

 

• Tập Trung: để làm những điều căn bản để trở nên  Kitô hữu đính thực, đó là trung tâm điểm và 

nơi nương tựa của cuộc đời họ ... Và về tâm thức Cursillo, đó là trung tâm điểm và nơi nương tựa 

cho mọi hành động của họ là thành phần lãnh đạo trong Phong Trào. TẬP TRUNG  trong CHÚA 

KITÔ, sống Tin Mừng, nơi đây chỉ có quyết định duy nhất,  không thắc mắc hay tranh luận, làm 
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những gì Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta; được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, toàn thể chúng ta 

với nhau. Như Cha Frank Salmani đã ghi trong tác phẩm "Người Môn Đệ Chúa Sai Đi": "Chúng 

ta nói về sự hiệp nhất trong Giáo Hội, hiệp nhất giữa các Kitô hữu, nhưng sự hiệp nhất thực sự 

của Giáo Hội không phải là tổ chức, mà là phải thực hiện qua tập luyện. Điều quan trọng "LÀ 

Giáo Hội, hơn là một Giáo Hội." 

 

• Cam kết: nói cách khác, là ủng hộ một ai hay một cái gì đó -  nói cách khác nữa, là TÙ BỎ 

MÌNH - không chỉ là kẻ tình nguyện cho một thời điểm hay một dịp ngay lúc đó. Trong ngôn 

ngữ Kitô giáo đó là "được ở với Chúa Kitô" và ủng hộ Vương Quốc của Chúa ở ngay trần gian 

này. Kẻ nào không chọn Chúa Kitô làm tâm điểm của cuộc sống, thì không thể cam kết hoặc quy 

phục Chúa! 

 

• Liên Kết: Nối kết hoặc kết hợp với nhau. BIẾT nhau, HIỂU nhau, CAM KẾT với nhau, và 

PHỐI HỢP với nhau. 

 

Đây phải là cách thức mà Trường LĐ phải sinh hoạt, như một Hội Nhóm, không phải để kiểm kê 

thành phần Lãnh Đạo hoặc những kẻ bất đồng ngẫu hứng có thể giải tán. Và, như một Hội 

Nhóm, các thành viên không phải là một tập hợp các mối chia rẻ dưới một mái nhà, nhưng mà tất 

cả đều được hiệp nhất trong  một Thiên Chúa, một tâm tưởng chung và cùng một mục đích. 

 

Trường Lãnh Đạo phải là: 

 

Một cộng đồng phục vụ: nơi mà các thành viên hoạt  động như gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi, 

"hình ảnh hoàn hảo của cộng đồng hoạt động như một thân thể. Không có ghen tị hoặc cạnh 

tranh  trong Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi. Mỗi “Ngôi” biết phần vụ của mình trong Thiên Chúa Ba 

Ngôi. Ba Ngôi Thiên Chúa hoạt động như là một. "(Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi) 

 

Một hạt nhân của các Kitô hữu đích thực, KHÔNG PHẢI những kẻ chỉ thích làm công việc của 

Kitô hữu.  Đây là một cộng đồng Kitô hữu HIỆP NHẤT trong một bầu khí của Hội Nhóm, gồm 

những người cam kết và hiệp nhất .... Để thúc đẩy kinh nghiệm sống những điều căn bản để trở 

nên Kitô hữu đích thực.  

 

PHẦN THỨ BA 

 

III. Mục đích của Trường LĐ - Trường để làm gì? 

 

Trường LĐ là để thúc đẩy và sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực: NƠI CÁ 

NHÂN --- TRONG  PHONG TRÀO --- TẠI  CÁC MÔI TRƯỜNG. 

 

1. Nơi Cá Nhân: cung cấp cho họ những tiêu chuẩn và phán đoán; thăng tiến trí tuệ của họ với 

những ý tưởng - tinh thần, thăng tiến nội tâm của họ với nhiệt tình, để tạo cơ hội cho tất cả được 

thể hiện. 

 

2. Trong Phong Trào: Thăm dò và "thúc đẩy" tình trạng thao thức. Thăm dò (bắt mạch) hoặc 

thúc đẩy các nhóm và việc hội nhóm của họ, chuẩn bị và hoàn chỉnh Ultreya: Trường đối với 

Ultreya  như thế nào, thì toán trợ tá đối với Khoá Cursillo cũng như vậy.  Hoàn thiện và gia tăng 

việc hoán cải của những người đến với Ultreya. Nhận diện và thăng tiến thành phần  lãnh đạo 
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cho Phong Trào. Tìm kiếm người thánh thiện rõ nhất: đó là những người muốn cam kết nhất, là 

những người thao thức nhất, và những người có năng khiếu làm bạn nhiều nhứt.  

 

3. Tại các môi trường: Thông tin và cung ứng tài liệu Kitô giáo cho thành phần lãnh đạo của 

các môi trường (những người cột trụ như đốt xương sống trong cơ thể), nhờ học hỏi nghiên cứu 

mà củng cố đức tin, đào luyện cuộc sống, và mang lại sự hữu hiệu cho công tác tông đồ của 

chúng ta. 

 

Thiết lập, giúp duy trì và KHÍCH LỆ tất cả các hội nhóm thân hữu, để "hoàn chỉnh " các buổi 

Ultreyas; trở nên các lãnh đạo Kitô hữu tốt hơn, thăng tiến trong sự thánh thiện, đào tạo thêm 

người lãnh đạo trong bước đầu của họ, đặc biệt những tân Cursillistas đang chuyển động, đồng 

hành với tân Cursillistas bằng gương sáng, cho họ thấy rằng họ CÓ THỂ CÙNG SỐNG; khi mà 

chúng ta sống qua các nhóm thả nổi (hay di động) và làm chứng nhân sống. Đưa người ta từ Tiền 

Cursillo sang Hậu Cursillo nhờ Khóa Cursillo 3 Ngày. 

 

Tóm lại, mục đích của Trường LĐ  không khác mục đích của Giáo Hội. Chúng ta không đến 

Trường để được huấn luyện về bất cứ điều gì không có Chúa KITÔ LÀ TÂM ĐIỂM, bởi vì 

Trường là nơi mà những người nam và nữ tìm kiếm các khí cụ để theo gương Thầy Chí Thánh  

hiệu quả nhứt (Trường của sự thánh thiện); làm nhân chứng để tạo nên các SỨ GIẢ CHỨNG 

NHÂN MỚI và LÀM CHỨNG NHÂN;  có nghĩa là sở hữu tinh thần truyền giáo của Chúa Kitô. 

 

IV. Công Tác của Trường: Chúng ta có thể mong đợi gì nơi các người lãnh đạo?  

"Bạn chỉ có thể mong đợi những gì bạn có thể mong đợi từ mỗi người lãnh đạo" (Làm thế nào để 

hình thành TLĐ) 

 

A. Nên Thánh: 

1.  Việc tìm kiếm sự định hướng chính trực (chân thành), một cách liên tục (dứt khoát), và tiệm 

tiến (mỗi ngày càng nhiều hơn), trong toàn bộ cuộc sống chúng ta theo ánh sáng của Tin Mừng 

và trong sự kết hiệp sống còn với Chúa Kitô. 

 

B. Sứ Điệp Kitô Giáo: 

1. Hiểu biết về Lời Chúa và những câu chuyện về việc cứu rỗi. 

 

2. Hiểu biết về những đòi hỏi của Lời Chúa đối với Giáo Hội, với thế giới ngày nay, như được 

xác định  trong  các văn kiện Công Đồng, tài liệu Toà Thánh và các Hướng Dẫn  Mục Vụ của 

các giám mục, v.v... 

 

3. Nhờ thế Phong Trào Cursillo, hôm nay và bây giờ, đồng tâm nhất trí (phù hợp) với Giáo Hội 

Ngày Nay. 

 

C. Tâm Tưởng Phong Trào Cursillo 

D. Kỹ Thuật của Sách Lược trong giai đoạn Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo. 

 

V. Cấu trúc của Trường LĐ 

 

A. Phải phù hợp với mục tiêu được nhắm đến hầu đạt được như đã giải thích trong Rollo này. 
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B. Để phù hợp với các nhu cầu, khả năng và mức độ phát triển (trưởng thành) của Phong Trào 

trong mỗi giai đoạn,  vì thế, TLĐ không thể giống nhau trong tất cả các nơi, cũng như cấu trúc 

không thể giống nhau trong những năm sắp tới. Vì tất cả những lý do này, chúng tôi không thể 

nói về Tâm Tưởng của Trường như một cấu trúc cụ thể, bởi vì có thể đạt được mục tiêu bằng 

nhiều cách. 

 

VI. Làm thế nào thực hiện TLĐ: 

 

A. Ai có thể tham dự: những ai ước muốn, bởi vì họ có hy vọng - họ có thể, bởi vì họ đã quy 

phục lời mời gọi của Thiên Chúa và biết giá trị của họ - bởi vì họ thực hành nhân đức bác ái của 

sự cảm thông. 

 

B. Ai nên tham dự: các linh mục và giáo dân (nam và nữ) là những người có thể nương tựa bởi 

vì sự dịu dàng của họ. 

 

Chúng ta hãy nhớ, ta không là người lãnh đạo chỉ vì ta tham dự TLĐ. Mà ta sinh hoạt trong TLĐ 

bởi vì ta là một người lãnh đạo. 

 

1. Có Thể: do tư cách Kitô hữu của họ, với thái độ: "Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi"  

(Gioan 03:30) 

2. Khả năng kinh ngạc: Đó là họ có khả năng nhìn thấy những điều bình thường, với đôi mắt 

canh tân mỗi lần khác nhau. 

3. Một lòng kính sợ Cursillo: Biết rằng cuộc sống của chúng ta có thể còn thấp kém hơn chân lý 

mà ta công bố. 

 

VII. Những nguy hiểm: 

 

A. Đó là các người lãnh đạo trong các môi trường  muốn trở thành người lãnh đạo Phong Trào  

Cursillo (vì dễ dàng hơn nhiều) 

 

B. Đó là những người KHÔNG phải là lãnh đạo trong môi trường, trở nên tự mãn với việc làm 

lãnh đạo PT Cursillo (bởi vì mọi người có thể nhìn thấy và họ được quý trọng) 

 

C. Và, nếu điều này xảy ra, chúng ta sẽ không thể có cả hai, thậm chí nếu chúng ta chỉ mang "cái 

nhãn hiệu" đó. 

 

Nói cách khác, lúc ở nhà thì là khác, và lúc trong Phong Trào Cursillo thì lại là người khác, hoặc 

lại là người khác nơi sở làm ... giống như con tắc kè hoa thay đổi màu sắc tùy thuộc vào môi 

trường sống của thời điểm ấy, như vậy thì người ta sẽ không để ý.  Sống khác xa như thế trong 

một môi trường đối nghịch với môi trường khác đến độ kẻ khác sẽ khó lòng nhận ra khi tình cờ 

gặp bạn tại một nơi khác bởi vì họ không biết con người thực của bạn. Chúng ta không nên là 

những Cursillistas thay đổi màu sắc, nhưng phải là Cursillistas với màu sắc rực rỡ! 

 

Để kết luận TRƯỜNG LÀ GÌ, tôi muốn để lại cho các bạn một suy nghĩ tương tự cuối cùng: 

 

Chúng ta hãy nghĩ rằng Trường như là một nhóm các viên kim cương thô sơ. Trong đó, sẽ có 

viên kim cương tỏa sáng hơn những viên khác, một số viên sẽ duy trì hình thù hữu cơ của nó, 

thông qua đó các óng ánh sẽ thoát ra khỏi các chân lỗ và hình thù đặc cứng của nó. Đó thật là 
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chính xác vì ánh sáng thoát ra từ hình thức hữu cơ của nó, mà những gì khác sẽ được nó thu hút.  

Đối với một số viên kim cương, sự thu hút sẽ tuỳ thuộc độ chính xác kích thước rực rỡ của nó, 

tạo nên bởi các hình dáng, trong đó nó đã được cắt hoặc đánh bóng, mà người khác sẽ tìm thấy 

chúng và đó là cách họ phục vụ Phong Trào, những người khác sẽ phục vụ qua sự hào nhoáng đa 

chiều mà họ có. Tuy nhiên, cuối cùng, tất cả các viên kim cương sẽ tỏa sáng đẹp nhất do ánh 

sáng của chúng hợp lại. Hãy nghĩ rằng TLĐ có đầy đủ các viên kim cương, chúng sẽ giúp nhau 

tỏa sáng, qua việc liên kết với nhau, và đó là cách họ sẽ đạt được hào quang sáng chói của họ. 

Điều quan trọng không chỉ là viên kim cương tỏa sáng cho riêng mình, nhưng tương tự, người ta  

cũng giúp đỡ lẫn nhau toả sáng  và phản ánh tình yêu Thiên Chúa với những người khác. Sự "cọ 

xát với nhau" thực sự là một DỊCH VỤ thực hiện lẫn cho nhau. 

 

Đây không là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà các thành viên VPĐH được đề cử ra từ Trường LĐ .... 

 

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH 

 

Nếu chúng ta hiểu rằng TA LÀ  MỘT THÀNH PHẦN CỦA TRƯỜNG LĐ BỞI VÌ TA LÀ 

NGƯỜI LÃNH ĐẠO; CHỨ KHÔNG ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO – như vậy thật là 

hợp lý khi hiểu rằng VPĐH của chúng ta là sự phản ảnh của Trường Lãnh Đạo và của Phong 

Trào, bởi vì một Phong Trào chỉ khả quan như những nhà lãnh đạo của PT, và các nhà lãnh đạo 

ưu tú là những người môn đệ và những người đi theo được đào luyện bởi Thầy Chí Thánh - là 

Chúa Giêsu Kitô. 

 

I. Định nghĩa 

 

A. VPĐH là một Hội Nhóm Đặc Biệt được hình thành bởi các giáo sĩ và giáo dân, nam và nữ, 

được hàng giáo phẩm cử đi như một phần của kế hoạch tông đồ mục vụ và để thực thi, soi đường 

dẫn lối và phát triển PT Cursillo. Mỗi thành viên của VPĐH là chi thể  của Nhiệm Thể (Chúa 

Kitô), với các phần vụ khác nhau, tất cả đều cần thiết để đạt được cứu cánh của Phong Trào. 

 

B. Không nên nhấn mạnh vào Hội Nhóm, mà nhấn mạnh chính cái Nhóm. Những ai tạo thành 

VPĐH cần phải có khả năng hoán cải nhanh chóng chính mình để trở thành một cộng đồng Kitô 

hữu. Điều quan trọng là những thành viên VPĐH cần liên kết như LÀ BẠN HỮU  CHÂN 

THỰC; như là một PHẦN CỐT LÕI LÃNH ĐẠO. Và cũng giống như trong Hội Nhóm, không 

ai được chỉ định là người lãnh đạo, nhưng họ chỉ là một Nhóm Thân Hữu, tình cờ họ là những 

người lãnh đạo. 

 

II. Đặc điểm của các thành viên VPĐH 

 

A. Tất cả các thành viên VPĐH phải được hợp nhất bởi những Nhà Lãnh Đạo: 

 

1. Bởi vì họ có óc phán đoán tốt, họ biết hướng dẫn, không nên chọn đường tắt hoặc cách dễ 

dàng, nhưng phải chọn cách đúng đắn - cho dù phải mất nhiều thời gian, gặp nhiều trở ngại, 

nhưng để đạt được mục tiêu, con đường sau cùng vẫn dẫn đi đúng đường và đến đích điểm. 

 

2. Bởi vì họ có tinh thần, họ biết thúc giục, và cũng bởi vì họ tự khép mình để được hướng dẫn 

bởi tinh thần của Thiên Chúa qua SÙNG ĐẠO,  và họ HÀNH XỬ với niềm vui là Kitô hữu. 

3. Bởi vì họ đã đầu phục với Thiên Chúa để phục vụ Phong Trào, từ Hội Nhóm,  Ultreyas, và 

TLĐ. Bởi vì qua gương sáng của họ, họ chứng tỏ cho thấy làm thế nào họ có thể điều chỉnh cuộc 
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sống của họ vì  Chúa Kitô, vì Giáo Hội và vì Phong Trào - thay vì là Kitô hữu “tùy tiện”, là 

những kẻ điều chỉnh Đạo của mình tùy cảm hứng, thích thì theo không thích thì thôi.  Họ không 

phải là một Kitô hữu tình nguyện, nhưng họ là một Kitô hữu đã tuân phục Thánh Ý Thiên Chúa. 

 

B. Ta không hướng dẫn hay thôi thúc Phong Trào chỉ vì ta thuộc Văn Phòng Điều Hành, nhưng 

bởi vì họ thúc đẩy và định hướng theo tiêu chuẩn của những cá nhân là những người hội nhập 

vào Văn Phòng Điều Hành;  làm sao họ phán đoán dựa trên tinh thần và sự tuân phục. 

 

Chúng ta hãy xem xét NHƯ THẾ NÀO một cách vắn tắt: 

 

III. Việc chỉ định VPĐH giáo phận, làm thế nào VPĐH được tổ chức và phần vụ ra sao. 

 

• Văn Phòng Điều Hành được chỉ định hoặc ít nhất là được sự chấp thuận của vị giám mục của 

một giáo phận, nhưng điều thiết yếu là tất cả thành viên đều đến từ Trường Lãnh Đạo (đã ở trong 

thời kỳ khai sinh của Trường), thông qua đó họ đã được đề cử bởi vì HỌ YÊU MẾN và tuân 

phục Phong Trào và Giáo Hội. Sẽ không có chỗ cho những tình bạn "ăn ý ngay từ đầu", nhưng 

điều  quan trọng là phải làm sáng tỏ về mục đích của VPĐH. Nếu những người được sự chấp 

thuận của hàng giáo phẩm lại không phải là những người được tôn trọng hay được ngưỡng mộ 

của cộng đồng, thì sẽ khó khăn cho họ tạo ảnh hưởng đến những nhà lãnh đạo là "cột trụ" trong 

môi trường, và chỉ có những lãnh đạo yếu kém mới theo họ như một hình thức "giả vờ vâng lời" 

- điều này sẽ đưa đến một VP Điều Hành trở thành một "tháp điều khiển", phải nhờ vào quyền 

lực để áp đặt - thay vì quyền lực chỉ đơn giản dùng trong việc phán đoán,  tinh thần và phục vụ - 

nó sẽ trở thành một "tâm đầu ý hiệp" cho những ai mà "sự thoả thuận, hoặc quyết định của họ" 

trở thành quan trọng hơn, mà không màng đến sự đồng thuận hoặc lời khuyên của các  thành 

viên của TLĐ. Các thành viên của VPĐH phải được thay đổi mỗi 2-3 năm và cơ cấu tổ chức này 

nên được áp dụng như vậy với các nhu cầu, khả năng và hoàn cảnh của mỗi địa phương. VPĐH 

là một nhóm phục vụ, cũng như sách Tư Tưởng Nền Tảng cho chúng ta biết: các phần vụ của 

nhóm này có thể được so sánh với phần vụ của những nhân viên cảnh sát điều khiển giao thông - 

nhưng mỗi tài xế lựa chọn chiếc xe của họ. 

 

• Nhóm Phục Vụ này tương ứng với việc bảo tồn và tiếp sức cho Tâm Tưởng, mục đích và tâm 

điểm.  CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP định nghĩa PT Cursillo như thề - vì vậy đó là lý do tại 

sao nó trở thành quan trọng kết hợp các thành viên VPĐH thực sự SỐNG VÀ TIN TƯỞNG vào 

Tâm Thức, Mục Đích và Sách Lược của mình. Một người không thể là một Cursillista giống như 

người Công Giáo thường nói: ". Tôi là Công Giáo, nhưng tôi không tin vào tất cả những gì Giáo 

Hội Công Giáo bênh vực - tôi là Cursillista, nhưng tôi không tin rằng tôi phải làm theo phương 

pháp của Phong Trào".  Mẹ Têrêsa Calcutta từng nói: "Thường chúng ta rao giảng Tin Mừng mà 

chúng ta không sống, và đấy là lý do tại sao những người thế gian không tin chúng ta!" Không 

một ai sẽ tin cũng như đi theo bất cứ người nào không tin những gì họ rao giảng! 

 

• Các thành viên nên LÀ BẠN với thái độ tông đồ và ý thức của Giáo Hội, với tâm trí Phổ Cập. 

Một người thực sự sống Đạo Công Giáo của mình; với Ý NGHĨA THÁNH THỂ và một cách 

chính xác bởi vì thế họ sẽ tôn trọng Hàng Giáo Phẩm của Giáo Hội, ngưỡng mộ họ và mong 

muốn làm bạn với họ. 

 

• Họ nên là những người Kitô hữu, Công Giáo và Tông Đồ và Cursillistas với lý do tương tự là 

họ  sống ba giai đoạn của phương pháp: Tiền Cursillo – Khóa Cursillo và Hậu Cursillo ... Họ 

sống với thái độ thường xuyên của các ngư phủ, nam và nữ, trong giai đoạn Hậu Cursillo bằng 
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cách sống các Rollos của Khóa Cursillo Ba Ngày. Đây chính là cách chính xác họ có thể thúc 

đẩy Phong Trào từ VP Điều Hành. 

 

• Họ là những người đóng vai trò bảo vệ cho việc điều hành đúng chức năng của Trường Lãnh 

Đạo, luôn luôn phấn đấu nhằm đáp ứng đầy đủ cho mục đích của nó - đây là lý do tại sao chỉ có 

các người lãnh đạo đã được nuôi dưỡng bởi Trường Lãnh Đạo là những người được đề cử phục 

vụ cho VPĐH. Chỉ có các thành viên của VPĐH đã liên tục là thành phần của Trường Lãnh Đạo, 

qua việc cam kết và tuân phục mới đủ thẩm quyền để bảo vệ nó. Điều quan trọng là phải hiểu 

rằng, mang hàm ý là  thành viên của VPĐH, nó không có nghĩa là họ được miễn tham dự sinh 

hoạt với TLĐ hoặc chỉ tham dự một cách "bán thời gian" mà thôi. Chúng ta cần ghi nhớ một lần 

nữa, trong Kinh Nguyện Người Lãnh Đạo, nó được coi là tóm tắt toàn bộ  Rollo này. 

 

IV. Kết luận: 

 

VPĐH sẽ làm tất cả những gì cần thiết để Phong Trào có thể là tất cả và chỉ có thế thôi. Để thực 

hiện được điều này, nguyên tắc phụ trợ phải được tuân thủ: 

 

Ngôn ngữ của Giáo Hội: 

 

Nguyên tắc phụ trợ: một nguyên tắc của học thuyết xã hội mà tất cả các tổ chức xã hội tồn tại vì 

lợi ích của cá nhân, do đó, những gì cá nhân có thể làm được, xã hội không nên làm thay, và 

những gì xã hội nhỏ bé có thể làm, các xã hội lớn hơn không nên dành lấy. Đây là một trong 

những nguyên tắc thường lặp đi lặp lại nhất và rất thích hợp cho các giáo huấn của Giáo Hội 

Công Giáo, và đã được coi là một trong các thông điệp đầu tiên về chủ đề giáo huấn xã hội 

Rerum Novarum {1} và Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội. 

 

Trong ngôn ngữ Cursillo nó có nghĩa là: "bất cứ điều gì TLĐ có thể làm, thì không nên được 

thực hiện bởi VPĐH vì trường luôn luôn có nhiều khả năng hơn so với VPĐH và tất cả các thành 

viên của VPĐH, khi nó gắn liền với thành viên, đã (tích cực) tham gia với TLĐ, thì họ cũng (các 

thành viên của VPĐH) đã được rút ra từ Trường Lãnh Đạo " 

 

Cho phép tôi kết thúc với một thí dụ cuối cùng. Nhiều năm về trước, khi tôi bắt đầu sự nghiệp 

buôn bán, tôi đọc một số sách đã làm thay đổi lối suy nghĩ của tôi như một thương gia. Hai trong 

số sách đó là của cùng một tác giả, ông  Stephen Covey (Việc Ðầu tiên làm trước & Bảy thói 

quen của những người có hiệu qủa nhất ); cụ thể hơn hết là Thói quen thứ 6 gọi là "Hiệp Đồng". 

 

Hiệp Đồng: xuất phát từ tiếng Hy Lạp "Synergia", có nghĩa là công việc chung và hợp tác hoạt 

động. Hiệp đồng là khi kết quả lớn hơn tổng số các phần góp lại. Hiệp đồng được tạo ra khi mọi 

thứ hoạt động hài hoà với nhau để tạo ra một kết quả mà một cách nào đó có giá trị nhiều hơn 

tổng số những gì các cá nhân đầu tư vào. 

 

Thói quen của Hiệp Đồng: Thói quen của sức mạnh tổng hợp là cách mọi người cùng làm việc 

với nhau để giải quyết vấn đề và cùng hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp. Tổ 

chức có hiệu quả ở nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau với chức năng công việc chuyên môn 

và kỹ năng khác nhau, nhưng họ làm việc cùng nhau trong phương cách bổ sung cho nhau và tối 

ưu hóa kết quả. 
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• Phong Trào Cursillo, thông qua cấu trúc của Trường Lãnh Đạo và Văn Phòng Điều Hành, làm 

cho tất cả mọi thứ thành hiện thực, nhưng mỗi thành viên có tự do cá nhân để chọn nếu cùng 

hoạt động cho phần còn lại, là muốn được sống chứng nhân cho ý tưởng này: "Chúa Kitô và tôi 

là đa số áp đảo! " 

 

• Phong Trào có các khí cụ để nghiên cứu dành sẵn cho VP Điều Hành và Trường Lãnh Đạo -  

họ cùng nhau thẩm định các nhu cầu và các nghiên cứu cần thiết để cho mỗi thành viên có được 

đầy đủ kiến thức hầu thực hiện chức năng của mình trong toàn bộ cơ chế. 

 

• Các TLĐ và VPĐH, thật sự là những đầy tớ phục vụ,  sẽ được gọt tỉa và là nhịp tim đập của 

Phong Trào, trong một cách nào đó, họ sẽ có thể đo lường nhu cầu của chính mình, để họ có thể 

tìm ra các học cụ cần thiết hầu thực hiện các chức năng như người lãnh đạo của Phong Trào. 

 

• Là thành viên sinh hoạt trong TLĐ, chúng ta sẽ cùng phục vụ cho cùng một mục đích chung, 

bởi vì cuối cùng, "cứ xem quả thì biết cây " (Mt, 7:16). 

 

• Cũng như người điều khiển một dàn nhạc, thì Văn Phòng Điều Hành cũng như thế. Nếu người 

điều khiển dàn nhạc không biết gì về âm nhạc hoặc nốt nhạc, anh sẽ không biết làm thế nào để 

điều khiển dàn nhạc. Người điều khiển dàn nhạc biết cách chơi một nhạc cụ, nhưng sẽ không cần 

thiết phải chơi nhạc cụ. Trong cùng một cách mà các giám đốc điều hành công ty (trong Cursillo 

đó là VP Điều Hành) biết cách điều hành một doanh nghiệp, nhưng sẽ không làm công việc 

tương xứng với việc quản lý của mình (trong Cursillo đó là Trường Lãnh Đạo), nhưng biết làm 

thế nào để khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện để các nhà quản lý nhìn thấy viễn kiến và 

sứ mệnh của công ty. Tương tự như vậy, VP Điều Hành hướng dẫn và định hướng, biết Bản Chất 

và Mục Đích, cũng như phương pháp: Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo (đó cũng là 

các khối được thành lập trong TLĐ), nhưng sẽ không làm chức năng thuộc về các Khối hoặc các 

Nhóm, thay vào đó,  chỉ đơn giản là cung cấp việc chỉ đạo, hướng dẫn, để nhiệm vụ rao giảng 

Tin Mừng của Giáo Hội được thực hiện. 

 

Bây giờ, tôi muốn xác định cách rõ ràng một việc rất quan trọng .... không thể nào, dù là hình thể 

hoặc hình dáng, tôi muốn nhấn mạnh rắng, Cấu Trúc Phong Trào không được điều hành như một 

tập đoàn hoặc một công ty, và những gì tôi chia sẻ ở đây chỉ là một thí dụ của các sự kiện trên 

thế giới - có những  Kitô hữu sử dụng khái niệm này, mà chúng ta gọi là "Thân thể nhà Lãnh 

Đạo" trong cấu trúc kinh doanh của họ, nhưng chỉ tình cờ gọi bằng một tên khác và cũng ứng 

dụng tốt.  

 

Thưa quí anh chị, để trung thành với Chúa Kitô, chúng ta phải trung thành với Mẹ chúng ta là 

Giáo Hội và nếu chúng ta thật sự tin rằng Phong Trào Cursillo là công cụ cần thiết để thực hiện 

sứ mệnh rao giảng Tin Mừng là ""Anh em hãy đi, và làm cho muôn dân trở thành các môn đệ”, 

chúng ta hãy trở nên những người con biết yêu thương mẹ mình  mà Phong Trào Cursillo dành 

sẵn cho chúng ta, với hy vọng, tuân phục Chúa Kitô, và cống hiến thời giờ của ta, giống như lời 

nguyện của Người Lãnh Đạo:" Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hy sinh chính mình để có thể 

hiến dâng mọi sự vì Chúa, thời giờ, khả năng, sức khỏe và ngay cả mạng sống của chúng con khi 

cần thiết." Trong Trường Lãnh Đạo chúng ta có thể trưởng thành và phát triển như những đứa trẻ 

trưỏng thành  để làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa, bằng cách  yêu thương nhau như anh 

chị em trong cùng một gia đình, do đó, có thể nói, "kìa xem họ yêu thương nhau biết là chừng 

nào". Và như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói trong Evangelli Nuntiandi #21: "Trên tất cả, các 

Tin Mừng phải được công bố bằng chứng nhân" hay gần đây nhất là Đức Giáo Hoàng Phanxicô  
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cho biết trong một  tweet của Ngài: "Tình yêu và tình bạn của Chúa Kitô không là ảo tưởng. 

Trên thập giá Chúa Giêsu tỏ cho thấy Ngài yêu thương như thế nào."  Chúng ta hãy là người 

lãnh đạo sống niềm vui là Kitô hữu bởi vì chúng ta làm cho tình yêu và tình bạn với Chúa Kitô 

trở thành hiện thực!     

 

De Colores! 


