
 

Giới Thiệu Người Đi Tham Dự 
Cursillo 

Mỗi Cursillita đều có thể và có nhiệm vụ tìm kiếm những 
người làm vườn nho cho Chúa bằng việc kêu mời họ tham 
dự vào phong trào Cursillo qua khóa t ĩnh huấn 3 ngày vào 
cuối tuần. 

Khi mời gọi và chuẩn bị một ứng viên tham dự khóa 
Cursillo, bạn trở thành người SPONSOR của họ.  Xin tìm 
mua cẩm nang "Người Bảo Trợ" và cuốn "Tìm Hiểu PT 
Cursillo" để tặng cho người bạn muốn giới thiệu qua 
website Trung Ương.  VPĐH GP Dallas đã mua sẵn một số. 

Thường thì một SPONSOR phải làm những gì ? 

1. Cầu nguyện cho họ: nói với Chúa về người đó. 
2. Tiếp xúc và tìm hiểu họ (xem chi tiết ở phần sau) qua 

môi trường họ sinh hoạt và để xem họ có hội đủ 
những điều kiện tham dự hay không. 

3. Nói với họ về Phong Trào Cursillo. bạn phải hiểu biết 
về phong trào, ít là mục đích và đường lối hoạt động 
của phong trào.  

4. Giới thiệu họ với Khối Tiền để được hướng dẫn 
thêm, hoặc xin anh chị em trong Phong Trào cầu 
nguyện cho họ. 

5. Giúp họ điền đơn tham dự khóa. Sau đó đưa cho 
Khối Tiền. 

6. Làm Palanca cho họ. 
7. Nếu được thì đi giúp khóa. Trong khóa học thì cầu 

nguyện cho họ. Nếu được thì đi đón họ vào buổi 
chiều Chúa Nhật mãn khóa. 

8. Sau khi họ dự khóa về thì giúp họ sinh hoạt trong 
nhóm và khuyến khích, đưa họ đi tham dự Ultreya. 

Nên mời những ai ? 

1. Không nên mời những người sau đây:  
o Những người chưa trưởng thành (dưới 18) 

hoặc đã qúa lớn tuổi 

http://www.cursillovietinusa.com/PDF_Files/Linh%20Tinh/Form%20Mua%20Sach.pdf�


o Những người ở trong tình trạng rối đạo, không 
thể lãnh nhận các phép Bí Tích. 

o Những người có tâm lý bất bình thường. 
2. Những người được mời:  

o Những người có khả năng ảnh hưởng tốt đến 
môi trường (có tinh thần hy sinh phục vụ, hoặc 
có tinh thần đạo đức, trách nhiệm vv.) 

o Muốn thăng tiến bản thân và có tinh thần phục 
vụ Giáo Hội, hay cộng đồng, xã hội. 

Bản đồ (directions) tới Trung Tâm Cursillo Houston 

Nơi Tổ Chức (Houston) 

Tài liệu đọc thêm 
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