
 

 

  

  

  

ĐƠN XIN THAM DỰ KHÓA CURSILLO  
 (Giới hạn số tuổi cho khóa sinh từ 18 trở lên. Hạn chót nộp đơn: 6/30/2022)  

Tên Thánh:___________________________ Họ và Tên:___________________________________ 
Địa Chỉ:______________________________Thành Phố:_______________Số Vùng:______________  
Điện Thoại (Nhà):(_____)_______________Điện Thoại (Cell): (_____)_________________________   
Email:______________________________________________  
Thuộc Cộng Đoàn:____________________Linh Mục Quản Nhiệm:____________________________ 
Ngày Sinh:______________     Nữ Nam

Gia Cảnh: Lập Gia Đình  ,   Vợ/Chồng có bao nhiêu người con: ___________________ 
               Ly thân    , Ly dị     , Độc Thân     , Góa  
               Quí vị có bị ngăn trở khi rước Mình Máu Thánh Chúa không 
Tên người phối ngẫu:________________________Đã dự khóa?:    Đã         Chưa       
Trình độ học vấn:____________________________________________________________________  
Những phong trào hay đoàn thể Công Giáo hiện quí vị đang tham gia: _________________________  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Quí vị có trở ngại sức khỏe nào ảnh hưởng đến việc tham dự khóa 3 ngày cuối tuần không? 
Nếu có xin kể ra: ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Tên người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp: ___________________ Điện Thoại: _______________  
Nếu quí vị có bạn hữu đang tham gia Phong Trào Cursillo, xin kể ra:  
    Tên        Địa Chỉ               Điện Thoại  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Tại sao quí vị muốn tham dự khóa Cursillo ?  
__________________________________________________________________________________ 
Người bảo trợ:______________________________  Ngày ____ Tháng ____ Năm________ 
Điện Thoại: (______)_________________________  
Đã tham dự khóa: ______ tại:__________________  __________________________________ 
                    Ký Tên  

GHI CHÚ:  
Xin vui lòng trao lại đơn này cho người bảo trợ chuyển về  Khối Tiền Nguyễn Thùy Anh 714-422-4555, 
 email:  athnguyen97@yahoo.com, hoặc Liên Nhóm Trưởng Liên Hệ. 
 

• Khóa Nữ: Từ chiều Thứ Năm 5pm, Ngày 4 Tháng 8, đến Chúa Nhật, Ngày 7 Tháng 8, Năm 2022 
• Tại địa điểm: Divine Word Retreat Center - 11316 Cypress Avenue, Riverside, CA (951) 689-2961 
• Khóa Nam: Từ chiều Thứ Năm 5pm, Ngày 11 Tháng 8, đến Chúa Nhật, Ngày 14 Tháng 8, Năm 2022 

• Tại địa điểm: Divine Word Retreat Center - 11316 Cypress Avenue, Riverside, CA (951) 689-2961 
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Giới Thiệu Phong Trào Cursillo  

I- PHONG TRÀO CURSILLO LÀ GÌ?  
Cursillo là “một phong trào của Giáo Hội, với một phương pháp huấn huyện đặc biệt, phong trào sống theo những nguyên 
tắc căn bản của đời sống Kitô hữu đích thực, những người dấn thân làm dậy men trong môi trường sống chung quanh họ 
bằng Phúc Âm. Phong trào do đó là phương thế giúp các hội viên khám phá và hoàn thành ơn gọi của mình, với sự tôn 
trọng cơ cấu và quyền bính cuả Giáo Hội”  
 MỤC ĐÍCH CỦA PHONG TRÀO LÀ:  
Mục đích cá nhân:  
Với từng Cursillista, tức là những người đã tham dự một khóa Cursillo, phong trào Cursillo cung ứng những kiến thức căn 
bản về ơn gọi làm người Kitô hữu đích thực, họ sẽ trở thành con người mới, có một đời sống mới, một tinh thần mới, để 
từ đó trở nên những chứng nhân sống động của Chúa Kitô, hăng say làm việc tông đồ, mở mang nước Chúa.  
Mục đích cộng đồng:  
Nhìn trên bình diện cộng đồng, Phong trào Cursillo có mục đích xây dựng những cộng đồng Kitô hữu, trong khu xóm, họ 
đạo, nơi mà họ thường xuyên làm việc và những môi trường hoạt động chính của mỗi cá nhân. Phong trào cố gắng làm 
cho mọi người sống cuộc sống Kitô hữu qua đường lối tự nhiên của mình, nhưng ý thức mình là một Kitô hữu, nên phải là 
muối và men trong mội trường sống thường ngày của mỗi cá nhân. Mục đích tối hậu quan trọng của Cursillo là giúp con 
người nhận định ra giá trị vĩnh cửu của cuộc sống – đó là cái nhìn nhắm đến ngày chung thẩm, sự cứu rỗi của con người và 
mong sẽ có nhiều người nên thánh hơn. Mục đích gần kề thực tiễn của Phong trào là cung ứng một sự hiểu biết căn bản về 
những nguyên tắc sống đời sống Kitô hữu đích danh, đồng thời làm triển nở đời sống cá nhân, dưới sự nâng đỡ của Cộng 
đồng Công giáo. Gọi là “phong trào” vì người ta muốn nói tới cuộc sống của những nhóm người hợp nhất trong ý hướng 
và chung nhau trong đường hướng hoạt động. Được thôi thúc bởi Chúa Thánh Linh, như một cao trào ý thức và nồng 
nhiệt trong họat động. Mang danh nghĩa một phong trào, họ mong muốn làm phát triển những nguyên tắc mà họ đã cảm 
thông được qua hững phương pháp học hỏi để đạt tới mục đích lý tưởng đó, đồng thời muốn biến đổi môi trường họ sống 
để sứ điệp Phúc Âm của Chúa Giêsu cũng được lan rộng tới nhiều người. Phong trào Cursillo là một họat động tông đồ 
trong Giáo Hội, nên phong trào mong mở mang nước Chúa nơi trần gian. Phong trào gồm nhiều thành phần có các linh 
mục, tu sĩ và giáo dân. Phong trào theo sát giáo huấn của Giáo Hội và mang hình thái của một tổ chức những người dấn 
thân tích cực trong công tác tông đồ, cùng nhau đạt được đích điểm đời sống hoàn thiện Kitô giáo.  
  

III- ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI TRONG CURSILLO THẾ NÀO:  
Khóa học Cursillo là một cánh cửa mở vào cuộc sống của người Kitô hữu. Cuộc sống ấy kéo dài đến lúc nhắm mắt về với 
Chúa. Trách nhiệm của người Cursillista là sống làm một người Công giáo chân chính, có Chúa Kitô trong lòng, bởi vậy hăng 
say, quên mệt mỏi, quên chính mình để mưu cầu lợi ích cho Giáo Hội và vinh quang cho Chúa Kitô, làm sao cho Giáo Hội 
càng ngày càng mở rộng và Chúa Kitô càng ngày càng được nhiều người biết tới và yêu mến. Đó là ý thức nồng cốt về việc 
Phúc Âm hóa môi trường và truyền đạo theo như mệnh lệnh cuả Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời:  
  

IV- PHƯƠNG CÁCH TRUNG THÀNH VỚI ƠN GỌI KITÔ HỮU LÀ:  
1- Đời sống nội tâm, cần suy nguyện về lời Chúa và những nguyên tắc Phúc Âm.  
2- Làm công tác tông đồ cho người Công Giáo và tìm cách giúp họ sống đời sống Công Giáo một cách chân    
chính hơn, đúng nghiã hơn. Làm công tác tông đồ cho người không Công Giáo là giúp họ biết đến Chúa Kitô và 
yêu mến Ngài, muốn trở thành môn đệ của Ngài.  
3- Tham gia những họat động của Phong trào.  
4- Kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm của đời sống Công Giáo.  
 




