TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON
Phong Trào Cursillo – Ngành Việt Nam
4000 Belk St. – Houston, TX 77087
ĐƠN GHI DANH - DỰ KHOÁ CURSILLO
KHÓA ……… 2014
1. Tên :………… …………………………………………………………………………………………………………………………
Tên Thánh
Họ
Đệm
Tên
2. Địa chỉ ………………………………………………………………………..

Thành phố: ………………………………

Tiểu Bang: ………Zip Code: ……………ĐT liên lạc: (…...) …………………

Email: ………………………………... .....

3. Cộng Đoàn: …………………………………………………………….Giáo Phận: ……………………………………………..
4. Tuổi: …………. Phái:
5. Gia cảnh:

Nam [ ]

Độc thân [ ]

Nữ [ ] Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………..
Lập gia đình [ ]

Góa bụa [ ]

Ly thân [ ]

Ly dị [ ]

6. Trình độ học vấn: …………………………………………………………………………………………………………………..
7. Đã lãnh nhận Bí Tích:

Rửa tội [ ] Thêm Sức [ ] Hôn Phối [ ] Chức Thánh [ ]

8. Tên Thánh, họ và tên của người phối ngẫu: ……………………………………………………………………………………….
9. Người phối ngẫu là Cursillista: Rồi [ ] Khóa: ………năm ……….. tại …………………………….. ………….Chưa [ ]
Người phối ngẫu có chấp thuận để ứng viên tham dự khóa? Có [ ]

Không [ ]

10. Anh/Chị có trở ngại sức khỏe nào ảnh hưởng đến việc tham dự khóa Cursillo cuối tuần? ……………………..
Cần Thức ăn riêng biệt hoặc kiêng cữ (dị ứng)…………………………………………………………………………….
11. Anh/Chị hiện đang sinh hoạt trong ngành nào: truyền thông, giáo dục, thương mại..vv…………………………………
12. Anh/Chị đang sinh hoạt trong hội đoàn nào trong cộng đồng hay giáo xứ không? (Hội Đồng Mục Vụ, Tài Chánh, trao
Mình Thánh cho bệnh nhân, ca đoàn v.v. ………………………………………………………
13.Tại sao Anh/Chị muốn tham dự khóa Cursillo? …………………..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Anh/Chi có biết gì về Phong Trào Cursillo chưa? (Xin mới đọc Những điều căn Bản vế Phong trào trang sau.)
…………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..
15. Sau khóa Cursillo, anh/chị có điều kiện tham dự Hội Nhóm và Ultreya thường xuyên không?

Có [ ]

Không [ ]

Chữ ký Ứng Viên………………………………………………………….. Ngày: …………………………….
Tên người bảo trợ: …………………………………………………………. Điện thoại: …………………………………………
Nơi nhận đơn: Xin trao đơn này cho Nhóm hay người Bảo trợ của Anh/Chị.
Sau đó Nhóm / Người bảo trợ , hoặc các Điều Hợp Viên các Ultreya chuyển về cho
Trưởng Khối Tiền, trước ngày 15 tháng 9 năm 2014
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO KHỐI TIỀN CURSILLO:……………………………………………………………………………

NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

1. Phong trào Cursillo còn được gọi là Phong trào Học Hội Kitô Giáo, là phong
Trào trong Giáo Hội, có Mục Đích giúp người giáo dân sống Tin Mừng Phúc
Âm nơi Gia đình, với hàng xóm, trong sở làm, hay bất cứ nơi hiện diện
nào…..
Bằng cách thánh hoá bản thân chính mình, sau đó lan tỏa ra các môi trường
di động hạn hẹp chung quanh để biến cải các môi trường xã hội và thế giới
này, về lại với Chúa Kitô.
2. Khi tham dự Khoá Cursillo, qúi anh chị sẽ được hướng dẫn qua 5 bài Nguyện
Gẫm và 15 bài tu đức và kỹ thuật, đó chính là Sứ Điệp của Khoá Cursillo, mà
phong trào muốn trao gởi, qua những chứng nhân cùng tinh thần phục vụ
của các Linh mục và giáo dân, được gọi là trợ tá của khóa học.
3. Sau Khoá Học, qúi anh chị được mời tiếp tục sống Sứ Điệp ấy, qua việc sử
dụng Phương Pháp của phong trào gọi là Hội Nhóm và Ultreya, để giúp bảo
đảm sự kiên trì , nhằm thực hiện việc sống Tin Mừng Phúc Âm cho chính bản
than, gia đình, lối xóm, nơi sở làm và các nơi mà mình sẽ hiện diện trong các
sinh hoạt hàng ngày.
4. Để giúp qúi anh chị hiểu thêm về Phong Trào, xin qúi anh chị đừng ngại hỏi
nơi Nhóm hoặc người đã Bảo Trợ của anh chị.
5. Khoá Cursillo này không phải là một Khoá Tĩnh Tâm.

