
Bản Tin Trung Ương – Tháng 6, 2017   1 

 
 

 

 

 

 
Thương Nhớ Anh Tom Sarg 
 

Anh Thomas Eugene Sarg, sống ở Mount Carmel, IL đã qua đời 

hôm thứ Hai, 22 tháng 5 năm 2017 tại nhà riêng cạnh người thân 

yêu trong gia đình, hưởng thọ 64 tuổi. Anh sinh ngày 26 tháng 9 

năm 1952 tại Compton, CA. Anh Tom đã sống với vợ 45 năm, là chị 

Victoria (Vicky) Sarg, cùng 4 người con và 9 đứa cháu. Anh Tom là 

giáo dân của giáo xứ St. Mary ở Mount Carmel. Anh cũng là một 

cựu chiến binh Không lực Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam. 

   

Năm 1992, anh Tom được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành 

Phong trào Cursillo Toàn quốc. Anh phục vụ ở vị trí này cho đến 

năm 2003, trong thời gian đó anh đi khắp nước Mỹ và đến một số 

quốc gia để giúp đẩy mạnh Phong trào. 

 

Anh Tom được coi là một trong những người chủ chốt trong việc đưa Phong trào Cursillo Hoa 

Kỳ hướng vào Đặc Sủng Nền Tảng đích thực của Phong Trào. Hành trình can đảm này bắt đầu 

sau khi các nhân viên Quốc gia phục vụ Phong trào Cursillo đến thăm vị sáng lập, ông Eduardo 

Bonnín ở Mallorca, Tây Ban Nha tháng 3 năm 2003. Anh Tom và các nhân viên khác đã được 

khai sáng trong cuộc họp bàn này. Dưới đây là một số trích dẫn của anh Tom trong Bản Tin 

Trung Ương tháng 8 năm 2003. Điều này nói lên sự can đảm và niềm tin của anh Tom trong việc 

đặt Phong trào Cursillo vào đường lối đúng đắn theo Đặc Sủng Nền Tảng. 

 

"Tôi có thể cam đoan với các bạn rằng không còn nghi ngờ gì nữa trong tâm trí của tất cả bốn 

nhân viên quốc gia, rằng Eduardo là người duy nhất thực sự sáng lập các Khóa Cursillo Kitô 

giáo (Cursillos de Cristiandad)". "Ngoài việc nhận ra Eduardo là vị sáng lập chân chính của 

Phong trào Cursillo, chúng tôi cũng đã thu thập được nhiều hiểu biết chân thực về PT Cursillo 

rằng PT đã được Chúa Thánh Thần thiết lập qua con người Eduardo Bonnín ". 

 

"Chúng tôi đã dành 10 ngày với Eduardo Bonnin và các Cursillistas địa phương khác. Chúng tôi 

đã tham dự Ultreya. Chúng tôi đến Cala Figuera và San Honorato. Chúng tôi đã được trải 

nghiệm ở Mallorca ". 

 

"Khi trở lại Hoa Kỳ, tất cả chúng tôi đã gặp Ban Chấp Hành và chia sẻ những gì chúng tôi đã học 

được. Ban Chấp Hành đã rất vui mừng với những thông tin chúng tôi trình bày và họ muốn 

chúng tôi chuyển thông tin này đến Văn Phòng Điều Hành Quốc gia ngay lập tức. Theo sau bài 

trình bày của chúng tôi cho Văn Phòng Điều hành Quốc Gia, một thành viên đã nêu ý kiến cho 
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phép nhân viên quốc gia thực hiện các việc cần thiết để đảm bảo tính xác thực của Phong trào 

Cursillo. Lập tức, các thành viên còn lại đã hoàn toàn tán thành ý kiến nầy. Tôi thông báo cho 

Văn Phòng Điều Hành Quốc gia rằng công việc đầu tiên của tôi là phổ biến thông tin cho tất cả 

các giáo phận càng nhanh càng tốt ". 

 

"Như tôi thường chia sẻ, lời cầu nguyện hằng ngày của tôi là tìm Ý Chúa và cầu xin được sự can 

đảm và khả năng để hoàn thành Ý Muốn của Người". 

  

Văn Phòng Điều Hành và Nhân viên Quốc Gia biết ơn anh Tom trước tài lãnh đạo và tinh thần 

phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội Người qua Đặc sủng Cursillo. 

 

Để xem bức ai điếu của anh Tom, và muốn để lại lời chia buồn hoặc gửi tặng hoa cho gia đình 

họ Sarg, vui lòng truy cập www.keepesfuneralhome.com. 

Lạy Chúa, xin ban cho anh Tom sự nghỉ yên muôn đời, và xin chiếu giãi ánh sáng vĩnh cửu vào 

anh. Nguyện chúc anh được nghỉ yên trong an bình. Amen 

 

 

Con Người 
Nguồn: 1st Conversations of Cala Figuera, Eduardo Bonnín Aguiló Foundation (FEBA)

1
.  

Bản dịch hiệu đính của cuốn sách trình bày Những ngày suy niệm về Đặc Sủng Nền Tảng 

Cursillo được tổ chức ở “The Porciúncula” tại Palma de Mallorca, vào dịp kỷ niệm 50 năm 

Khoá Cursillo Cuối Tuần Đầu Tiên diễn ra ở Cala Figuera- Santanyí, trên hòn đảo Mallorca tại 

Tây Ban Nha vào tháng 8 năm 1944.   

  

Dưới đây là dàn bài của đề tài đầu tiên, Con Ngưởi. Có 10 đề tài được trình bày tại buổi Đàm 

Đạo kỳ thứ nhất tại Cala Figuera. Xin mời tất cả Cursillistas tìm đọc nguyên văn để tài này ở 

Trung Tâm Học Liệu. Đây là nguồn tài liệu phong phú cho việc đào luyện tại Trường Lãnh Đạo. 

 

Con Người 
 Nắm cơ hội tăng tiến: 

– từ bắt chước đến sáng tạo 

– từ bắt buộc đến tự phát 

– từ phục tùng đến thiết tha kiên quyết 

– ẩn danh đến vai trò chủ đạo 

 Thiên Chúa đã đặt những yếu tố đẹp đẽ và diệu kỳ nhất trong sự sáng tạo của Ngài vào 

thế giới nội tâm con người.  

 Cuộc sống của mỗi người bao gồm sự chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi và bước theo khát vọng 

của họ. Đi về phía trước và chạy thoát. 

 Nguồn gốc tự do và hạnh phúc của bạn nằm sâu trong chính bạn. 

 Không ai có quyền can thiệp vào "lãnh hải" của người khác, nơi cung vòng ánh sáng, 

không gian mật thiết và riêng tư nhất của họ. 

 Mỗi người nóng lòng khám phá ra phần sáng rỡ nhất của nội tâm mình: để nhận diện khía 

cạnh riêng tư nhất về thực tại cá nhân của mình, về cấu trúc căn tính của mình. 

                                                        
1 http://www.feba.info 

http://www.keepesfuneralhome.com/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trung-tam-hoc-lieu/
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 Chúng ta chỉ có thể nói rằng cái đó tốt hay xấu nếu nó tốt hoặc xấu cho người đó. 

 Chúng ta đều đang trên đường trở nên một con người. 

 Chúng ta đang trên đường trở thành một con người hay một Kitô hữu. Chúng ta không 

thể nói "Tôi là một Kitô hữu", đó là một quá trình suốt đời. 

 Ngày nay, nhiệm vụ của Giáo Hội là tập trung sự chú ý vào con người. (ĐTC Gioan 

Phaolô II) 

 

Đại hội toàn quốc 2017 – Kỷ niệm 60 năm Cursillo 
Đại hội toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 27 đến 30 tháng 7, 2017 tại Đại học Trinity ở San 

Antonio, TX. ĐGM Francisco Senra Coelho, Linh Hướng OMCC, sẽ là diễn giả chính trong buổi 

Đại Hội. 

 

Đây cũng là cơ hội để các Cursillistas gặp gỡ nhau trong Miền của mình và các giáo sĩ và tu sĩ có 

một cuộc hội thảo riêng. 

 

Xin ghé thăm trang nhà và ghi danh trên mạng hay tải về Phiếu ghi danh, Chương Trình chi tiết  

và Những Thắc Mắc về Đại Hội Thường Được Nêu Lên (FAQ) tại địa chỉ sau đây: 

http://www.natl-cursillo.org/ (English) 

https://www.natl-cursillo.org/espanol/inicio (Español) 
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha (Việt) 

 

Lệ phí ghi danh là $340 một người nếu Mẫu Ghi Danh được Trung Tâm Cursillo Quốc gia nhận 

trước ngày 15 tháng 6 năm 2017. Ghi danh sau ngày 15 tháng 6 năm 2017 lệ phí sẽ tăng lên 

$400. Chúng tôi không thể chắc chắn giữ chỗ tham dự nếu đơn ghi danh nhận sau ngày 30 tháng 

6 năm 2017. 

 

Đại hội này được dự kiến là một đại hội có rất đông người tham dự để chào mừng 60 năm 

Cursillo có mặt tại Hoa Kỳ. Hãy đến và gặp gỡ các Cursillitas của Khóa Ba Ngày Đầu Tiên năm 

1957 ở Hoa Kỳ! Hẹn gặp các bạn – rủ một bạn nữa đi cùng nhé! 

 
Cập Nhận Chiến Dịch $3/năm 
Cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, Văn phòng Cursillo Quốc gia đã nhận được $147,122, tăng 

3% so với tháng 3, 2017. Chiến Dịch $3/năm được phát động vào tháng 6 năm 2013. Trung Tâm 

Cursillo Quốc Gia đã ứng trước khoảng $150,000 để giúp đỡ các Phong Trào đang thiết lập, 

giảm giá sách, giảm lệ phí ghi danh Đại Hội Cursillo Toàn Quốc,  và cấp chứng phiếu tham dự 

Đại Hội cho các Chủ Tịch PT. Ngân khoản thiếu hụt đã giảm từ $7 ngàn xuống $3 ngàn MK.  
Xin vui lòng tiếp tục quảng bá Chiến Dịch này bằng mọi phương tiện như Nhóm Thân Hữu, 

Ultreya, Trường Lãnh Đạo, Đại Hội Miền, các buổi hội thảo, tiếp xúc cá nhân, các nhóm liên lạc 

bằng điện thư, v.v...Cần thêm chi tiết về Chiến Dịch này, xin vui lòng vào Trang Nhà tại: 

https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/ .  
 

Amazon Smile Foundation và PT Cursillo 
Phong Trào Cursillo Toàn Quốc đã thành công trong việc đăng ký với Tổ Chức gọi là  Amazon 

Smile Program là một cơ sở bất vụ lợi giúp bạn nhận được những món quà hiện kim qua Tổ 

Chức này. Amazon Smile là một trang nhà (“website”) trên internet do Amazon điều hành. Tại 

http://www.natl-cursillo.org/
https://www.natl-cursillo.org/espanol/inicio
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/
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đây các bạn có thể tìm thấy một số sản phẩm chọn lọc và mua sắm rất thoải mái và thuận tiện 

như trên Amazon.com. Sự khác biệt là khi bạn mua hàng hóa tại Amazon 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/46-0563788. 

 

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! 

 
 

 

De Colores! 
 

Giuse Trần Thái Hoàng - Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo Quốc Gia 

Ceferino Aguillón, Jr. - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Anh 

Juan Ruiz - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Tây Ban Nha 

Vincent Phạm Quỳnh Tín - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Việt 

https://smile.amazon.com/ch/46-0563788

