
 

 

TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON 

Phong Trào Cursillo – Ngành Việt Nam 
4000 Belk St., Houston, TX 77087 

 
       

PHIẾU BẢO TRỢ  ỨNG VIÊN THAM DỰ KHOÁ CURSILLO 
 

(Xin điền bằng chữ IN rõ ràng và đầy đủ mọi chi tiết.  Người bảo trợ cần đọc kỹ phần II, III ) 
 

I. NGƯỜI BẢO TRỢ 
 

1. Tên nhóm hay người bảo trợ: …………………………………………………………………………………………………. 

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… Thành phố …………………………….      

    Tiểu Bang: ………… Zip Code: ………. Điện thoại: (……..) …… - ………… Email: ..……………………..................... 

3. Ultreya : ………………………….  Cộng Đoàn: ……………………………. Giáo Phận: ................................................... 

4. Anh/Chị có thường tham gia:Nhóm Nhỏ:  Có [  ]   Không [  ]           Ultreya:  Có [  ]   Không [  ] 

    Đại Ultreya/T.Giáo phận:  Có [ ]  Không [ ]     Nếu không, xin cho biết lý do: ………………………………………. ….                     

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Tên anh/chị Điều Hợp Viên Ultreya: …………………………………………………… ĐT: (………..) ……… - ………... 

6. Anh chị đang là thành viên Trường Lãnh đạo : Có [  ] …Không  [   ] 

 

 

II. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BẢO TRỢ 

 
1, Người bảo trợ là một Cursillista sinh hoạt đều đặn với Phong Trào (Hội  Nhóm và tham dự Ultreya). Người 
    bảo trợ ít nhất phải biết một cách khái quát về mục đích của Phong Trào Cursillo để giải thích cho ứng viên.   
2. Luôn luôn nhắm vào mục tiêu của Phong Trào, đặt lợi ích của Giáo Hội qua phương pháp của Phong Trào, lên 
    trên lợi ích riêng tư của cá nhân, khi giới thiệu một ứng viên. 
3. Sống chứng nhân Công Giáo, làm gương sáng để ứng viên tin tưởng vào người bảo trợ. 
4. Biết càng nhiều càng tốt về người mình sẽ bảo trợ đi dự khóa. Kết thân và cầu nguyện cho họ. Nói chuyện với 
   Chúa Kitô về người mình có ý muốn bảo trợ.. 
5. Đưa ứng viên đến dự buổi tiếp đón và hướng dẫn tại Trung Tâm trước ngày mở khóa 
6. 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. 
7. Tiếp tục cầu nguyện 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 và Ultreya) 
8.Tặng cho ứng viên cuốn “Tìm hiểu Phong trào” và giải thích chọ họ càng nhiều càng tốt.. 
 
 

III. TIÊU CHUẨN CHỌN ỨNG VIÊN 

 
1.Ứng viên sau khi đi dự khóa Cursillo về, có triển vọng sống Tin Mừng trong gia đình, với lối xóm, và nơi sở 
   làm của họ qua việc áp dụng phương pháp của Phong Trào 
2. Là người trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn trước khi quyết djnh. Tuổi từ 25 trở lên, không hạn định tuổi 
    miễn là những vj cao niên có đủ sức khỏe, minh mẫn, tự túc được về việc di chuyển để đáp ứng được nhu cầu 
    sinh hoạt của Phong Trào. 
3. Có  thao thức và quan tâm đến những vấn đề trong Giáo Hội và 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. Là người Công Giáo bình thường, và có thể sống hòa mình trong  cộng đồng. 
6. Là người công giáo, nhưng chưa có điều kiện sống đời Kitô giáo của mình, nhưng không bị ngăn trở lãnh nhận 
   các Bí Tích Hoà Giải và Thánh Thể. 
7. Không bị trở ngại về tâm lý, rối loạn tinh thần, và đời sống luân lý, đạo đức. 
9. Có điều kiện tham dự thường xuyên vào các sinh hoạt Hội Nhóm và Ultreya của Phong Trào. 



 
 

 

IV. DỮ KIỆN VỀ ỨNG VIÊN 

 
 
1. Tên ứng viên: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                 Tên Thánh Họ                             Đệm                                      Tên 

 

2. Địa chỉ ……………………………………………………………………….. Thành phố: ……………………………… 

   Tiểu Bang: …………….. Zip Code: ………………… ĐT: (…...) ………………… Email: ………………………………... ..... 

3. Cộng Đoàn: …………………………………………………………………………….Giáo Phận: …………………………. 

4. Tuổi: …………. Phái:    Nam [  ]     Nữ [  ]   Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………….. 

5. Gia cảnh: Độc thân [  ] Lập gia đình [  ]  Góa bụa [  ] Ly thân [  ] Ly dị [  ] 

6. Trình độ học vấn : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Ứng viên đã lãnh nhận:      Rước Lễ [  ]   Thêm Sức [  ]   Hôn Phối [  ]   Chức Thánh [  ] 

 

8. Tên Thánh, họ và tên của người phối ngẫu: ………………………………………………………………………………………. 

9. Người phối ngẫu đã là Cursillista [  ]   Khóa: ………năm ……….. tại …………………………….. ………….Chưa  [  ]                

   Nếu chưa, có chấp thuận để ứng viên tham dự khóa Cursillo không?   Có  [  ]     Không  [  ] 

10. Ứng viên có trở ngại sức khỏe nào ảnh hưởng đến việc tham dự Khóa cursillo này không ?........................................... 

     Có cần  Thức ăn riêng biệt hoặc kiêng cữ nào không ? …………………………………………………………………………. 

11. Anh/Chi đã quen biết ứng viên bao lâu? …………… Anh/Chi đã nói với ứng viên về PT Cursillo bao lâu? …………… 

12. Xin giới thiệu sơ lược về ứng viên (tư cách, sở thích, khả năng phục vụ, tinh thần dấn thân, v.v...) 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Ứng viên hiện đang sinh hoạt trong môi trường nào (truyền thông, giáo dục, thương mại, v.v…..}  

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Ứng viên có sinh hoạt trong hội đoàn nào  (cho biết tên Hội đoàn) trong cộng đồng hay giáo xứ không? ..……………… 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. Tại sao Anh/Chị muốn ứng viên này tham dự khóa Cursillo?     .................................................................................. ….   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Sau khóa Cursillo, ứng viên có điều kiện  tham dự Hội Nhóm và Ultreya thường xuyên không?    Có  [  ]    Không  [  ] 

17. Anh/Chị  có kế hoạch gì để giúp ứng viên dự Hội nhóm và Ultreya thường xuyên sau Khoá Cursillo?  ……………….. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

18. Anh/Chị có sẵn sàng đồng hành với  ứng viên trong  Nhóm của Anh/chị  cho đến khi họ tìm được một Nhón than hữu thực 

     sự không?  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

Chữ ký người bảo trợ: ……………………………………………………………………Ngày:  …………………………………….  

 
                                                                                              

VI. Ý KIẾN CỦA ĐIỀU HỢP VỈÊN ULTREYA. 

 
1.Tại sao Anh/Chị đồng ý  ứng viên này tham dự khóa Cursillo?  ………………………………………………………………… 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Tên và Chữ ký của ĐIỀU HỢP VIÊN  Ultreya/: ……………………………………………… ĐT: ( ……. ) ……… - ……………. 

                                                            

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO KHỐI TIỀN CURSILLO:…………………………………………………………………………… 

 

Lưu ý: Xin gửi hoặc giao giấy giới thiệu này về Trưởng Khối Tiền Cursillo trước ngày 15 tháng 9, 

2014.   


