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I. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BẢO TRỢ 

1.  Cầu nguyện với Chúa Kitô về người mình sẽ bảo trợ. Biết tường tận về người mình sẽ bảo trợ đi 
dự khóa. Kết thân, cầu nguyện và làm palanca cho ứng viên 

2. Người bảo trợ là một Cursillista sinh hoạt đều đặn với Phong Trào (Hội Nhóm Thân Hữu và tham 
dự Ultreya). Người bảo trợ cần hiểu biết rõ ràng về mục đích của Phong Trào Cursillo để giải thích 
cho ứng viên.  

3. Sống chứng nhân Kitô hữu, làm gương sáng để ứng viên tin tưởng vào Thiên Chúa. 

4. Đưa ứng viên đến dự buổi tiếp đón và hướng dẫn tại Trung Tâm trước ngày mở khóa, ngày khai 
khóa và buổi Ultreya chào mừng tân Cursillistas.  

5. Hoạch định nhóm nhỏ để cho ứng viên tham dự sau khóa học trở về. Ngay tuần lễ đầu hay trễ 
lắm là tuần lễ thứ hai sau khóa học, người bảo trợ có trách nhiệm giúp người mình bảo trợ tham gia 
vào sinh hoạt Hội Nhóm Thân Hữu.  

6. Tiếp tục đồng hành và nâng đỡ người mình bảo trợ để họ có thể thường xuyên tham gia các sinh 
hoạt của Phong Trào (nhất là Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreya) . 

7. Nếu vì lý do nào đó ứng viên không thể dự khóa này, người bảo trợ phải thông báo ngay cho 
Khối Tiền để có thể sắp xếp cho ứng viên dự khóa trong tương lai.  

 
II. TIÊU CHUẨN CHỌN ỨNG VIÊN 

1. Ứng viên phải là người Công Giáo trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn trước khi quyết djnh. 
Tuổi từ 21 trở lên, không hạn định tuổi cao, miễn là những vị cao niên có đủ sức khỏe, minh mẫn để 
lãnh hội các sứ điệp của PT. 

2. Ứng viên sau khi đi dự khóa Cursillo phải có triển vọng làm dậy men Phúc Âm môi trường gia 
đình, lối xóm, và sở làm của họ qua phương pháp của Phong Trào. 

3. Có triển vọng ảnh hưởng đến môi trường, biết thao thức và quan tâm đến những vấn đề xã hội. 

4. Có khả năng lĩnh hội sứ điệp của Chúa Kitô trong khóa học, và tiếp tục học hỏi trong ngày thứ tư. 

5. Không bị trở ngại về tâm lý hay các bệnh tâm thần. 

6. Không bị ngăn trở lãnh nhận Bí Tích Mình Thánh Chúa. 

7. Có thể tham dự thường xuyên vào các sinh hoạt Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreya của Phong Trào 

 
                                         III. TIÊU CHUẨN TRỢ TÁ 
1. Tham dự đầy đủ các buổi Tĩnh Tâm trước Khóa Học. 
2. Đồng ý đặt dưới sự điều động của Ban Điều Hành Khóa tùy theo nhu cầu Khóa. 
3. Tình nguyện ở trọn 3 ngày tại Trung Tâm cùng với khóa sinh. 
4. (Điểm này không có ghi trong Đơn Trợ Tá tuy nhiên nói chung nên chọn Trợ Tá từ những anh chị 
em Cursillista thường xuyên sinh hoạt với PT). 

 


