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Thư của Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, Tổng Giám mục của Buenos Aires gửi đến các 

Cursillista của Tổng Giáo Phận (ngày 13 tháng 6 năm 2011, Lễ kính Đức Maria, Mẹ của Giáo 

Hội) 
 

 
 

(Hình chụp ĐHY Jorge Mario Bergoglio sinh hoạt với ACE cursillistas GP Buenos Aires) 
 

Các Cursillista thân yêu của tôi: 
 

"Hạt giống tốt là con cái của thiên quốc." (Mt. 13:38) 
 

Khi chúng ta đang chuẩn bị mừng kính thánh Phaolô, Bổn Mạng PT với phương thức làm thế nào để 

sống tinh thần "De Colores", chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho tất cả các hoa trái mà các Khóa 

Cursillo trong Phong trào Kitô giáo đã quảng đại dâng cho Giáo Hội. 
 

Việc phục vụ của các bạn là rao giảng Chúa Kitô bằng vai trò chứng nhân trong môi trường hàng 

ngày của mình, là hiện thân, tái sinh cụ thể của bí tích Rửa Tội mà chúng ta đã lãnh nhận trong Ngài 
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và trở nên người môn đệ rao truyền Lời Chúa, vì điều này đã được thể hiện trong Hiến Chế Tín Lý về 

Giáo Hội: "Nhờ phép Thánh tẩy và Thêm Sức mà tất cả chúng ta đều được giao nhiệm vụ tông đồ của 

Chúa" (Lumen Gentium 33.). 
 

Tôi viết cho bạn để nhận ra những thách thức trong xã hội hôm nay là thể hiện các chứng nhân của 

Tin Mừng; nhưng tôi tin tưởng sự gan dạ và lòng nhiệt thành tông đồ của bạn sẽ phát sinh một cuộc 

gặp gỡ chính cá nhân bạn với Chúa Kitô sẽ dẫn dắt bạn để làm cho lịch sử ơn cứu độ đến với tất cả. 

Vì thế, nhiều anh chị em xa cách, những người sống bên lề xã hội có thể cảm thấy và đón nhận được 

tình yêu của Chúa Giêsu. 
 

Để trở thành một người hành hương ở thành phố của chúng ta không có ý nghĩa là trở thành những 

người hành hương thoải mái, dễ chịu, nhưng được mở ra với cuộc sống và phải lưu tâm đến những 

gì đang xảy ra trong trái tim của chúng ta giống như một người Samari nhân hậu phải đối mặt với 

những hoàn cảnh khó khăn của những anh chị em khác. 
 

Việc này cần thiết vì các Khóa Cursillo trong Phong trào Kitô giáo, qua sự tham gia của tất cả mọi 

người, tiếp tục cuộc hành trình chuyển đổi mục vụ như đề xuất tại Aparecida (x. Đại Hội của các 

Giám mục Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, các môn đệ và việc truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô " 

lần thứ 5) 
 

Khi các Cursillista sống trong những thời điểm khó khăn, các bạn cần phải cầu xin Chúa cho có nhiều 

ứng cử viên, có một Tiền Cursillo đang diễn ra, như vậy là không rơi vào tuyệt vọng làm tê liệt và 

gây ra nỗi thống khổ. Món quà của Kerigma mà các bạn nhận được trong Cursillo gửi đến các bạn 

nhiệm vụ theo phương pháp kiềng ba chân: sùng đạo, học đạo và hành đạo. 
 

Là một Tổng giáo phận trong Giáo Hội, tất cả chúng ta cần sự thống nhất trong Chúa Kitô, để Ngài 

và chỉ có Ngài có thể ngự trị trong trái tim của chúng ta và do đó chúng ta có thể nhận ra Ngài giống 

như các môn đệ trên đường Emmaus. 
 

Cám ơn cuộc hành trình của các bạn với tinh thần một Cursillista, xin các bạn không ngừng đổi mới 

và cống hiến lòng nhiệt thành tông đồ của bạn cùng với anh chị em trong Hội Nhóm trước khi đến 

với Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. 
 

Hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần sự gần gũi của các bạn trong các môi trường là một nguồn 

ánh sáng và niềm vui cho nhiều anh em, chị em rất nhiều người không biết rằng Thiên Chúa là Cha, 

Đấng đã yêu thương họ với tấm lòng nhân hậu. 
 

Hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần sự hiện diện của các bạn để gia đình có thể gặp được tình yêu 

siêu việt của Chúa Kitô - một chiều hướng mới và lớn hơn tình yêu của con người. 
 

Hôm nay hơn bao giờ hết chúng ta cần các bạn với tinh thần chứng nhân tại Ultreyas, để "tiến lên", 

để đi xa hơn nữa, trong việc rao giảng với kinh nghiệm của Kerigma. 
 

Xin các bạn cầu nguyện cho tôi. Cầu xin Chúa Giêsu chúc lành cho bạn và Đức Mẹ, Mẹ của ân sủng 

Thiên Chúa, gìn giữ bạn. 



 

 

Thân mến, 
 

Hồng Y Jorge Mario Bergoglio SJ,  

Tổng Giám mục Buenos Aires 
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