
 

 

 

 

 

 

" Và Con Trông Cậy Vào Ơn Thánh Chúa "  
 

 

 

Niềm cậy trông tín thác vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha,  

vào Tình Yêu vô biên của Chúa Giêsu Kitô - Thầy Chí Thánh của mỗi cursillista,  

và Ơn Soi Sáng của Chúa Thánh Thần,  qua sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria,  

luôn luôn là ngọn đèn soi sáng cho hành trình một phần tư thế kỷ hình thành  

PT Cursillo ngành Việt Nam Âu Châu tại Pháp (1993-2018).  

 

Trong tâm tình tạ ơn những hồng ân mà Phong Trào nói chung 

 - và mỗi cursillista cách riêng - đã lãnh nhận trong ngày-thứ-tư ;  

để cùng nhìn lại những lỗi lầm thiếu sót ; 

và hướng về tương lai với quyết tâm sống kết hợp mật thiết hơn  

với Thầy Chí Thánh và anh chị em cùng chung Lý Tưởng,  

 

Xin kính mời quý cha, quý thầy linh hướng, quý tu sĩ nam nữ,  

và tất cả các anh chị cursillistas tham dự đông đảo : 

Đại Hội Ultreya Đặc Biệt Kỷ Niệm Sinh Nhật Thứ 25,   

cũng là ngày mừng Đại Lễ Kitô Vua - bổn mạng PT Cursllo - sẽ được tổ chức tại  

Giáo Xứ Việt Nam Paris (số 2 impasse des Épinettes, 75017 Paris) 

vào chúa nhật 25 tháng 11 năm 2018 

 

Ban Điều Hành PT sẽ nhanh chóng thông báo chi tiết về Đại Hội Utreya tháng 11.2018,  

để những ai ở xa tiện sắp xếp công việc riêng và phương tiện di chuyển đến Paris. 

Trong khi chờ đợi, xin quý cha, quý thầy linh hướng,  

quý tu sĩ nam nữ, và quý anh chị cursillistas 

hiệp ý cầu nguyện cho việc chuẩn bị của BĐH được tiến triển tốt đẹp,  

cho mỗi cursillista có đủ điều kiện qui tụ về "mái ấm huynh đệ và hiệp thông". 

 

Dù thời gian xa cách có dài ngắn thế nào,  Tình Chúa và Tình Bạn 

luôn luôn là động lực giúp chúng ta sống tinh thần " Ultreya - Tiến Lên" ! 

 

 

 DE COLORES . 

BĐH PT CURSILLO VIỆT NAM ÂU CHÂU TẠI PHÁP 

 

(Xin vui lòng chuyển dùm thông báo này đến những người bạn cùng nhóm không sử dụng đưọc 

Internet, hoặc đôi khi không nhận được đầy đủ mails của BĐH. Xin chân thành cám ơn.) 
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