CHUẨN BỊ CHO BUỔI ULTREYA
PT Cursillo Dallas - 2020
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A- Chuẩn bị :
Một chia sẻ chứng nhân ( 10 - 15 phút )
Một hay 2 chia sẻ đáp ứng (Mỗi chia sẻ 3- 5 phút )
( soạn và gởi về Khối hậu ít nhất trước 2 tuần . Nếu viết ra cả bài càng tốt hoặc chỉ gởi
dàn bài .
Soạn lời nguyện mở đầu trong buổi Ultreya .
1 hay 2 “ lời nguyện tự phát “ trong “Giờ Tông Đồ” .
Liên lạc với chi Nhung, Liễu để được sắp xếp các bài đọc trong GTĐ karenlieu75075@yahoo.com Tel: 214- 923- 3730) : chi Liễu
rosev07@yahoo.com
Tel: 214-415-8234 : Hồng Nhung
Xếp bàn Thầy Chí Thánh với một bình hoa
Xếp ghế ngồi ( khoảng 70 ghế )
Xếp ghế ngồi từng nhóm 5 người ( chỉ cần xếp 5 nhóm trước ) .
Chuẩn bị một ít snack
B- Chia sẻ chứng nhân : kéo dài từ 10-15’
Có hai cấp độ chứng từ được chia sẻ :

1- Một loại chứng từ trong đó các tân Cursillista làm chứng nhân, tập trung vào sự thay
đổi hay hoán cải trong đời sống của mình trước và sau khóa Cursillo
2- Loại chứng từ thứ hai ( những Cursillista lâu năm) không tập trung nhiều đến đời sống
của Cursillista trước khi dự khóa Cursillo và khóa học đã giúp họ như thế nào , nhưng
đúng hơn tập chú vào nổ lực thực hành sống tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân (
trong các môi trường) và đã có thể vượt qua những cản trở trong khi sống đời Kito hữu
ra làm sao .
C- Chia sẻ đáp ứng ( echo): khoảng 2 hoặc 3 người, mỗi người tối đa 3 Ph.
Chia sẻ đáp ứng là gì ? Là một chia sẻ ngắn, dựa theo chủ đề của người chia sẻ chứng
nhân - nhằm xác định những sự kiện người chia sẻ chứng nhân đã nêu ra, / cũng là

điều mà người chia sẻ đáp ứng cảm thấy như thế. Điều này nhằm mục đích đánh thức
lòng ao ước của những người nghe, để họ ra đi và cũng làm như vậy

• Bài chia sẻ nên:
- Cụ thể, nhiệt thành
- Tiến bộ trong việc kết hợp với Chúa Kito.
- Tiến bộ trong việc nhận biết Chúa Kito
- Làm cho nhiều người khác nhận biết Chúa Kito

• Bài chia sẻ không nên:
- Không quá xúc cảm
- Chia sẻ chứ không kể chuyện /
- Không nói những gì không liên quan đến đời sống( Chỉ nói những điều trong
thực tại). .
- Không quảng cáo tổ chức hay sự nghiệp của mình hay người mình hâm mộ.
- Không có tính cách giảng huấn /giáo huấn.
- Không Thổ lộ những điều phiền muộn riêng tư/ nói không tốt về Cộng đoàn/
người khác rồi kết thúc bằng lời kêu gọi cầu nguyện cho tôi hay cho họ .
Tóm lại : Qua chứng từ này, chúng ta cần chứng minh 2 điều căn bản :
- Đời sống Kito hữu của bản thân
- Giá trị của phương pháp Cursillo , giúp thăng tiến và kiên trì.
( Theo tài liệu CNLĐ trang 164-168 )
Khối Hậu

