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MÃN NGUYỆN vả TỰ MÃN
ĐỊNH NGHĨA
Mãn nguyện là hoàn toàn bằng lòng, thỏa mãn, thỏa nguyện, toại nguyện với
những gì mình có được, khộng đòi hỏi gì hơn. Mãn nguyện là cảm thấy thỏa
lòng... Mà trong đó có chứa đựng hay trào dâng một niềm vui, niềm hạnh phúc, thí
dụ:
Nụ cười mãn nguyện.
Con cái thành đạt là cha mẹ đã mãn nguyện.
Tự mãn là tự lấy làm thoả mãn về những gì mình đạt được, mà không cần phải
gắng hơn nữa; thí dụ:
Vẻ mặt tự mãn.
Tự mãn với thành tích đã đạt được.
SỰ KHÁC BIỆT
• Mãn nguyện không có nghĩa là bạn không còn khao khát nhiều hơn nữa, mà có
nghĩa là bạn biết ơn những gì mình đang có và kiên nhẫn chờ đợi những gì sẽ
xảy đến.
• Tự mãn là tự lấy làm thoả mãn, mà không cần phải cố gắng hơn nữa.
• Mãn nguyện là hài lòng vì những gì đạt được, nhưng kết quả thành đạt không
phải chỉ do có một mình mình làm nên, mà là trong đó mình có chung phần
• Tự mãn là thái độ hài lòng vì những gì đạt được, mà kết quả thành đạt thì do
công sức của mình là chính.
• Được mãn nguyện có nghĩa là chúng ta yêu thích một người hay một vật nào
đó là do bởi chính người ấy hay vật ấy. Chính sự hiện hữu thật sự của người ấy
hay vật ấy làm cho chúng ta được mãn nguyện. Chúng ta không tìm cách biến
đổi hay chế ngự, nhưng vui mừng vì sự hiện hữu của họ.
• Tự mãn khi chúng ta yêu thích một người hay một vật nào đó chỉ vì người ấy
hay vật ấy làm cho chúng ta có một cảm giác là họ có thể đem lại cho chúng ta
một mốilợi gì đó, thường thường là cái lợi lộc cá nhân và có tính cách tạm
thời.
• Khi chúng ta chỉ tìm kiếm sự mãn nguyện,chúng ta sẽ đặt sự thành công vào
đúng chỗ của nó, và chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận cho dù gặp phải thất bại, vì
mãn nguyện là nhằm vào tình yêu đích thực chứ không hẳn là dựa vào kết quả
hay quyền lực.
• Tự mãn thì nhằm nắm quyền kiểm soát
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1. Quan Philatô và Chúa Giêsu:Ông không trả lời
ta ư? Ông không biết là ta có quyền tha ông và
cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao?
2. Thái độ của Philatô là thái độ tự mãn, cậy vào
quyền thế, muốn xưng mình trước mặt thiên hạ.
3. Chúa Giêsu trả lời thế nào? Quan chẳng có
quyền gì trên tôi nếu từ trên không ban cho
Quan
• Tự tin và tự mãn hoàn toàn trái ngược nhau,
trong khi tự tin song hành với sức sống, khí
phách và cương nghị; có tự tin tức là có chấp
nhận đấu tranh, có dũng khí sẵn sàng đối mặt với
hoàn cảnh. Nhưng sau khi đạt được chút ít thành
tựu, con người dễ trở nên kiêu căng, tự mãn.
• Tự kiêu được thể hiện với sự phách lối, hợm
mình, ra vẻ ta đây, nhưng người kiêu căng vẫn
có thể còn có tinh thần cầu tiến. Tính tự mãn, khi
trá hình núp bóng dưới sự khiêm nhường mới
thật sự là nguy hiểm. Tự hài lòng rằng mình đã
đạt được mục đích, hết nhiệt tình, hết sức sống,
nhưng biện minh bằng cách khoác áo khiêm tốn,
các bạn trẻ đang ru mình trong sự tự mãn. Đó là
dấu hiệu của sự kết thúc mọi thứ - đó là cái chết.
• Đứng về phía phương diện tiến bộ thì một khi
quá tự mãn, bạn sẽ chẳng bao giờ tiến xa hơn
được nữa. Bởi vì tự mãn đồng nghĩa với dấu
chấm hết. Còn xét về mặt xã hội, bạn là một
người thất bại. Như ai đó từng nói: Tự mãn đồng
nghĩa với thụt lùi.
* Người nổi tiếng như Khổng Tử còn nói với
đám học trò của mình, đại ý: trong ba người đi về
phía ta, ắt có người là thầy của ta! Đấy không phải
là sự khiêm tốn của Khổng Tử mà là sự thông tỏ của
bậc trí hiền “biết mình, biết người”.
* Có ai trong chúng tađã có kinh nghiệm
muốn làm bạn với một số người mà chúng ta quen
biết không?Có ai trong chúng ta gặp phải khó khăn
trong việc làm bạn không? Phải chăng chỉ vì những
người ấy có chút khoác lác, chút kiêu hãnh, chút
trịnh thượng?
• Nói chung thì chẳng ai muốn đồng hành cùng
một người tự mãn, bởi vì người tự mãn thì hay
nói về mình, chủ trì mọi cuộc đàm thoại, và vì
thế khó lắng nghe được người khác nói gì.
Chúng ta hãy cứ để ý một chút trong khi giao
tiếp thì sẽ thấy.
NHỮNG THÁCH ĐỐ VÀ CẠM BẪY
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Ba chước cám dỗ mà bất cứ người lãnh đạo Cursillo
nào cũng phải đương đầu. Những chước cám dỗ này
nuôi dưỡng nơi con người lòng thèm khát quyền uy
và thế lực và muốn được mọi người nhìn nhận.
Những cám dỗ ấy là những cám dỗ về sự tự mãn chứ
không phái là thái độ được mãn nguyện.
• Nỗi sợ mất an toàn cá nhân buộc chúng ta
đấu tranh để báo vệ quyền lực.
Quan Philatô sợ dân Do Thái chống đối, làm ảnh
hưởng đến chức vụ của mình.
- "Nếu quan tha cho nó, quan không phải là trung
thần của Xêda.”, GA 19:12
Ngược lại thì tấm gương khiêm nhường mà Chúa
Giêsu đưa ra cho chúng ta (rửa chân các tông đồ)
nhằm nhắc nhở chúng ta, điều trước tiên người lãnh
đạo phải làm là giũ sạch mọi tham vọng và mọi
thèm khát quyền lực. Khi chúng ta bàn về việc
chúng ta làm người lãnh đạo cho Chúa Kitô, vấn đề
đặt ra không phải là ở quyền điều khiển, mà chính là
ở tư cách phục vụ, tình thần trách nhiệm và thái độ
chịu trách nhiệm về việc mình làm, và quan trọng
hơn cả là lòng yêu mến.
• Cần chứng minh cho người khác thấy mình
cao trọng như thế nào
Quan Philatô muốn phô trương quyền cao chức
trọng của mình.
- Ông không trả lời ta ư? Ông không biết là ta có
quyền tha ông và cũng có quyền đóng đinh ông vào
thập giá sao?
Là môn đệ chân thực của Chúa Giêsu, chúng ta phải
hiểu rằng chúng ta không phải là những thành phần
không thể thiếu được. Nhiều lúc người lãnh đạo
không được hữu hiệu, chỉ vì họ tiêu tốn thời giờ để
tập trung vào quyền lực chức tước mà họ đang nắm
giữ hay đang tìm kiếm, hơn là để tập trung vào vấn
đề thực thi trách nhiệm và công việc hiện tại. Hết
thảy mọi Cursillistas đều có vai trò quan trọng là
đưa thế giới đến với Chúa Kitô, mà không cần để ý
đến là có, hay không có “chức danh” gì.
• Ước muốn lãnh đạo chứ không ước muốn
phục vụ
- "Nếu tôi mà vào được địa vị đó, thì nhất định mọi
sự sẽ khác!"
Sống trong xã hội hướng về tiêu thụ hiện nay, chúng
ta dễ bị ám ảnh bởi nhu cầu muốn trông thấy ngay
kết quả cho các việc làm của mình. Chúng ta dễ bị
ngã lòng thất vọng chỉ vì thấy nhiều việc mình làm
đã không tiến hành nhanh chóng hoặc không đạt
được kết quả trước mắt. Chúng ta nhiều khi muốn
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buông xuôi trong công việc tông đồ chỉ vì chúng ta
gặp quá nhiều thất bại. Trong trường hợp này, điều
chính yếu là chúng ta cứ vững tâm tiếp tục làm công
việc của chúng ta cho Chúa Kitô, mà không cần bận
tâm đến kết quả. Chỉ chú trọng đến thành công hay
thất bại tức là chỉ quan tâm tới số lượng.
∗ Ít khoá sinh như vậy làm sao có thể nghĩ đến
việc mở Khóa Cuối Tuần?
∗ Trường Lãnh Đạo và Ultreya buồn tẻ lắm vì có
rất ít người tham dự; có đông thì mới vui và mới
chứng tỏ là thành công hữu hiệu chứ.
Một lần nữa, con số chỉ là thứ yếu. Trong một
Trường Lãnh Đạo có mười người lãnh đạo mà cùng
cam kết gắn bó vào công việc của Phong Trào thì có
lẽ vẫn tốt hơn một Trường Lãnh Đạo có tới 30 người
lãnh đạo mà cũng chỉ có mười người thực sự gánh
vác công việc. Con số tham dự không quan trọng.
Con số tham dự mà không cam kết gắn bó thì cũng
chẳng dễ hoàn thành công việc. Mục đích của Hội
Ultreya không phải là làm cho phòng họp có đầy
Cursillistas, mà là việc sinh hoạt Ultreyacó được
thường xuyên hay không.
NGƯỜI LÃNH ĐẠO CURSILLISTA CẦN CÓ
THÁI ĐỘ NHƯ THẾ NÀO?
⇒ Nhìn nhận ra được là công việc của Chúa.
Người tông đồ đích thực nhận rađược là công
việc của Chúa Giêsu làm cho họ mãn nguyện,
cho dầu công việc ấy có khi làm cho họ hài lòng,
có khi thì không, có khi công việc được thành
tựu, có khi gặp phải thất bại.
⇒ Chẳng có gì đáng để phô trương. Là người
lãnh đạo Cursillo, hay nói cho đúng hơn, là
người phục vụ cho Chúa Kitô, chúng ta chẳng có
gì để phô trương với ai cả. Tất cả những gì
chúng ta cần làm là để thực thi công việc của
Chúa – thợ làm vườn nho Chúa.
⇒ Hãy cảm tạ Chúa về những tài năng Ngài ban
cho.Là người lãnh đạo Cursillo, chúng ta hãy
cảm tạ Chúa vềnhững tài năng Ngài ban cho, mà
khi được chú ý tới, sẽ giúp ta chấp nhận ra
những giới hạn của mình. Chúng ta nên luôn
luôn phấn đấu để cải thiện bản thân trong mọi
phương diện, và tin tưởng hoàn toàn rằng Thiên
Chúa thực sự có thể cho xảy đến những gì xem
ra đối vớichúng ta là không thể nào được. Một
thái độ như vậy là rất quan trọng, nhứt là nếu
chúng ta dự định lên đường để gặp gỡ những
người khác, bởi vì chúng ta được khuyến cáo bởi
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Thánh Kinh "trước tiên hãy lấy cái xà ra khỏi
con mắt của chính mình."
⇒ Biết Cảnh Giác. Cái rắc rối của sự tự mãn là khi
một người hay một vật nào đó không còn làm
cho chúng ta mãn nguyện, thì chúng ta có
khuynh hướng gạt họ ra ngoài. Người ấy hay vật
ấy chỉ hữu ích bao lâu họ còn làm "tôi" hài lòng.
Sự tự mãn làm cho thực tế trở nên rất chủ quan.
⇒ Trở nên người lãnh đạo phục vụ.Những ai vừa
là người lãnh đạo vừa là người phục vụ chân
chính thì không hề tìm kiếm sự tự mãn. Họ hài
lòng với đời sống hiện tại của họ; họ yêu quý
điều Chúa trao ban cho họ. Còn sự tự mãn thì chỉ
là khát khao quyền lực, khát khao chỉ huy và
bám víu. Bởi thế Thánh Augustinô đã nói: "Bạn
hãy yêu Chúa đi đã, rồi bạn muốn làm gì thì
làm."
KẾT LUẬN
Tóm lại thì cái khác nhau giữa tự mãn và được mãn
nguyện chính là có Chúa trong cuộc đời hay không,
có Tình Yêu trong hành động hay không, có Đức
Mến trong việc làm hay không, và có Lòng Khiêm
Nhường thực sự trong tâm hồn và trong phục vụ hay
không. Để luôn luôn được mãn nguyện và để chế
ngự lòng tự mãn, chúng ta chỉ cần chú tâm rèn luyện
hai nhân đức cần thiết sau đây:
Yêu Mến tha nhân. Trong Thư thứ nhất gửi Tín
Hữu Corintô, Chương 13, câu 3 đến câu 4, Thánh
Phaolô đã viết như sau: “Giả như tôi có đem hết gia
tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để
chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng
ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu,
không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,
không làm điều bất chính, không tìm tư lợi ……”
Sống trong Đức Kitô.Là một Lãnh Đạo Cursillo,
chỉ có một điều kiện là chúng ta phải phó tháchoàn
toàn cho Chúa Kitô, và cầu nguyện luôn, để có thể
nhìn thấy vị trí của mình trong chương trình của
Thiên Chúa.Trong Thư thứ hai gửi Tín Hữu Corintô,
Chương 5, câu 15, Thánh Phaolô nói với chúng ta,
"Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai
đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà
sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình."
Nguyễn Thế Tuấn
Trường Lãnh Đạo tháng 4, 2016
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SINH HOẠT TRƯỜNG LÃNH ĐẠO THÁNG 7
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HỘI THẢO CURSILLO MIỀN 7

Thứ Sáu ngày 8 tháng 7, 2016 lúc 7:30pm tại hội Phong Trào Cursillo Miền 7 sẽ tổ chức một cuối tuần
Hội Thảo tại giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam - Atlanta,
trường giáo xứ:
Georgia vào ngày 19-20 tháng 8, 2016. PT Cursillo
Tín lý: Truyền Bá Tin Mừng trong Thế Giới Ngày Ngành Việt Nam thuộc Giáo Phận Atlanta tiếp đón
Nay (Chương VII - Tông huấn của Đức Phaolô VI): quí anh chị Cursillistas từ phương xa đến Hội Thảo sẽ
Tinh thần của việc rao giảng Tin Mừng - Cha Linh miễn đóng lệ phí.
Hướng trình bày
Xin quí anh chị cố gắng sắp xếp thời giờ tham dự để
Kỹ thuật: Kitô Giáo thực hành - Chị Châu Ngọc thăng tiến đời sống Ngày Thứ Tư của mình và đồng
Diệp trình bày ( Chị cũng sẽ trình bày bài này trong thời có dịp gặp gỡ những anh chị em Cursillistas của
những địa phận khác trong Miền 7.
Khóa Ba Ngày tại Atlanta vào cuối tháng 7 này)
Trường Lãnh Đạo tha thiết kính mời tất cả quí anh Xin quí anh chị liên lạc với Phòng Điều Hành để sắp
chị Cursillistas cùng tham dự để thăng tiến cuộc hành xếp thuê xe và đi chung với nhau.
trình ngày Thứ Tư của chúng ta.
Trường Lãnh Đạo kính mời!

NIÊN LIỄM NĂM 2016
Phong Trào Cursillo xin chân thành cám ơn quí ạnh
Cursillistas đã đóng niêm liễm năm 2016. Còn một
vài Nhóm chưa đóng tiền niêm liễm; xin quí anh chị
Trưởng Nhóm vui lòng đóng tiền niên liễm năm 2016
của các thành viên trong Nhóm mình cho anh Tùng
(Thủ Quỹ). Chân thành cám ơn sự cộng tác của các
anh chị.

PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn chị Cursillista Maria
Rosa Vũ Thị Anh Đào vừa qua đời tại Orlando tuần vừa qua.
Phong Trào Cursillo xin thành kính phân
ưu đến gia đình tang quyến.

Nguyễn xin Thiên Chúa nhân từ đón linh hồn Maria
Niên liễm của mỗi Cursillista là $30.00 cho PT
Rosa vào nơi Thiên quốc hưởng phúc trường sinh.
Cursillo - Orlando và $3.00 cho Cursillo Toàn Quốc
xin ủng hộ.
Nguyện cầu Mẹ Maria luôn nâng đỡ ủi an gia đình
tang quyến trong thời gian thương tiếc này
:
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Khao Khát Thiên Chúa
Một trong những bài viết riêng của Ông Eduardo Bonnín

Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Phong Trào Cursillo
đeo đuổi nỗ lực kích thích sự khao khát Thiên Chúa
trong con người, và nếu con người đó tiếp tục đeo
đuổi đường hướng của PT Cursillo, thì sự khao khát
của người ấy sẽ được khơi dậy, vì thế những điều căn
bản Kitô giáo trong cuộc sống sẽ định hướng và đem
lại ý nghĩa cho chính đời sống được dồi dào và sung
mãn. Khao khát Thiên Chúa có nghĩa là một sự ao ước
và một nhu cầu cần thiết phải có Chúa. Con người nào
phát hiện ra rằng họ ở trong Chúa Kitô thì họ là kẻ
duy nhất nghiêm túc lo cho bản thân mình.
Và vì đây là con người – con người toàn vẹn – con
người được Chúa Kitô cứu chuộc, cho nên chính sự
nhận thức về sự cần thiết và lòng ước ao có Chúa Kitô
thì giúp mang lại đức tin, niềm hy vọng và lòng bác ái
trong con người ấy và nhờ đó con đường họ đi sẽ được
soi sáng hầu họ có thể trở nên những gì Thiên Chúa
mong đợi nơi con người họ.
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hiến một thực tại: đó là đức tin, niềm hy vọng và lòng
bác ái.
Từ quan điểm của Tin Mừng, lòng tin, cậy, mến
không nên tách biệt nhau. Nói cách khác, đức tin và
niềm hy vọng mà không có bác ái thì chẳng còn tin,
cậy, mến gì nữa cả.
Thái độ Kitô giáo đã rõ nét trong Khóa Cursillo do đó
sẽ thiếu nhất quán nếu một trong ba khía cạnh của đức
tin, đức cậy, đức mến suy nhược.
ĐỨC TIN: Liên hệ cá nhân mật thiết với Thiên Chúa.
Chúa Kitô. Sùng Đạo. Sự Ngay Thẳng và Sự Liên
Tục.
HY VỌNG: Để cảm nhận được Thiên Chúa yêu
thương. Sinh Lực. Niềm Vui. Chủ Động.

BÁC ÁI: Hiệu quả và ngay thẳng. Hành động xuất
phát từ tình yêu không phải là làm một cái gì đó để có
một lương tâm trong sáng hay để chúng ta được xứng
đáng hơn. Tuy nhiên, một cam kết hiệu quả và cởi mở
Người nào trải qua một Khóa Cursillo đều cảm với các nhu cầu có khả năng khơi dậy lòng khao khát
nghiệm một tác động thật tuyệt vời. Nếu ba ngày trong Thiên Chúa sẽ trở nên hiển nhiên trong hai khía cạnh
Khóa Cursillo đề nghị một sự lựa chọn theo tinh thần mến Chúa và yêu tha nhân.
Kitô giáo thật sự, thì lòng khao khát Thiên Chúa sẽ
NGUY CƠ THẤT BẠI: Sùng Đạo mà thiếu đức tin.
được khơi dậy nơi họ.
Một niềm vui hay sự sáng tạo mà thiếu hy vọng và
Lòng khao khát Thiên Chúa không phát triển để được lòng vị tha mà thiếu bác ái.
thỏa mãn trong con người mà là để được khuyếch
trương theo mức độ con người đó được thôi thúc trung
thành như thế nào. Đồng thời, con người cũng thừa
nhận rằng họ đang được cống hiến những chân trời
mới và những mục tiêu mới nhằm gia tăng sự khao
khát đó, cho nên họ được đặt trong ranh giới của
những gì khả thi.
Liệu tất cả mọi người tham dự một Khóa Cursillo có
thực sự nhận được loại tác động này hay không,vượt
lên trên những gì là hiển nhiên hay kiến thức trí tuệ
đơn giản, mà làm rung động phần sâu thẳm nhất của
con người nhằm biến đổi nó và làm nó thức tỉnh
hướng tới một thái độ cơ bản mới đối với ý nghĩa của
cuộc sống chăng?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta nên nhớ rằng thái độ
người Kitô hữu được thể hiện ở ba khía cạnh cống

NHỮNG THẮC MẮC: Điều gì có thật trong Cursillo; sự thật đó có còn là sự thật về sau không? Thật
đến mức nào? Có thể minh họa sự hiểu biết với một
quan điểm nhằm phơi bày các tiêu chuẩn đích thực có
thể làm nền tảng cho những xác tín sâu sắc; liệu điều
này có hạn chế quyền tự do hay nó lại tạo điều kiện
ứng dụng một cách dễ dàng?
Trích từ Bản Tin của PT Cursillo Toàn Quốc
Tháng 6, 2016
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Amazon Smile Foundation và
PT Cursillo
Palanca thực sự là hành động, như việc cầu nguyện
qua lời bầu cử, sự hy sinh, hoặc các công việc bác Phong Trào Cursillo Toàn Quốc đã thành công trong
việc đăng ký với Tổ Chức gọi là Amazon Smile Proái, có thể thực hiện mà không cần phải viết thư.
gram là một cơ sở bất vụ lợi giúp bạn nhận được
Xin quí anh chị Cursillistas tiếp tục làm Palanca cầu
những món quà hiện kim qua Tổ Chức này. Amazon
nguyện cho những Khóa Ba Ngày được tổ chức khắp
Smile là một trang nhà (“website”) trên internet do
nơi được thành quả tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa.
Amazon điều hành. Tại đây các bạn có thể tìm thấy
* Đặc biệt cho Khóa Ba Ngày sẽ được tổ chức tại At- một số sản phẩm chọn lọc và mua sắm rất thoải mái
lanta, Georgia trong tháng 7 năm nay. Xin quí anh chị và thuận tiện Bản Tin Liên Lạc Tháng 6-2016 3 như
Cursilllistas cầu nguyện cho các anh chị Khóa Sinh và trên Amazon.com.
Trợ Tá sau đây sẻ tham dự:
Sự khác biệt là khi bạn mua hàng hóa tại Amazon
Khóa 11 Nam: Ngày 21-24 tháng 7, 2016
Khóa Sinh:
Martin Kevin Trinh
Luca Nguyễn Bá Kỳ
Phêrô Phạm Văn Thước
Gioachim Tú Diệp
Cha Tôma Vũ Đức Lưu
Trợ Tá
Gioachim Nguyễn Ngọc Tâm
Phanxicô Xaviê Phạm Vân Tùng
Khóa 12 Nữ: Ngày 28-31 tháng 7, 2016
Khóa Sinh:
Máttha Dung Võ
Maria Dương Thị Hồng Thúy
Maria Nguyễn Thị Lê Trân
Maria Nguyễn Thị Tín
Maria Nguyễn Thị Kim Nga
Trợ Tá:
Maria Nguyễn Thị Thắm
Maria Vương Thị Huyến
Châu Ngọc Diệp
Tại Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam - Atlanta, Georgia
* Đại Hội Cursillo Toàn Quốc ngày 4-7 tháng 8, 2016
tại Romeoville, IL
* Hội Thảo Cursillo Miền 7 cuối tuần 19-20 tháng 8,
2016 tại giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam - Atlanta, Georgia

Smile (www.smile.amazon.com), bạn sẽ được Amazon Smile Foundation tặng cho 0.5% trên số tiền đã
chi ra và bạn có thể tặng số tiền này cho tổ chức bất
vụ lợi nào tùy bạn lựa chọn mà đã được chấp thuận đủ
tư cách. Do đó, có hiệu lực ngay lập tức, bạn có thể
khởi sự yểm trợ PT Cursillo TQ bằng cách vào mua
sắm tại địa chỉ này https://smile.amazon.com/ch/460563788.
Xin các bạn vui lòng chia sẻ tin vui này với mọi thành
viên trong VPĐH/GP, Nhóm Phục Vụ Miền và toàn
thể Cursillistas trong GP của bạn, bằng mọi phương
tiện liên lạc, như Nhóm Thân Hữu, Hội Ultreya,
Trường Lãnh Đạo, Đại Hội Miền, các khóa hội thảo,
v.v....
Nếu chúng ta quảng bá được 100,000 Cursillistas biết
về chương trình này, thì Trung Tâm Cursillo Toàn
Quốc sẽ nhận được mỗi năm một món quà hiện kim
từ $200K đến $400K do Chương Trình Amazon
Smile trao tặng. Chân thành cám ơn các bạn tiếp tục
quảng đại hỗ trợ Phong Trào Cursillo chúng ta!

