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Sự Tự Do 
Nguồn: Các Cuộc Hội Thoại Đầu Tiên Từ Cala Figuera, Tổ Chức Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA). 
Bản dịch hiệu đính của cuốn sách trình bày Những ngày suy niệm về Đặc Sủng Nền Tảng Cursillo 

được tổ chức ở “The Porciúncula” tại Palma de Mallorca, vào dịp kỷ niệm 50 năm Khoá Cursillo 

Cuối Tuần Đầu Tiên diễn ra ở Cala Figuera- Santanyí, trên hòn đảo Mallorca tại Tây Ban Nha 

vào tháng 8 năm 1944.   

 

Dưới đây là dàn bài của đề tài thứ hai, Sự Tự Do. Có 10 đề tài được trình bày tại buổi Hội Thoại 

kỳ thứ nhất tại Cala Figuera. Xin mời tất cả Cursillistas tìm đọc nguyên văn để tài này ở Trung 

Tâm Học Liệu. Đây là nguồn tài liệu phong phú cho việc đào luyện tại Trường Lãnh Đạo. 
 

 Chỉ khi con người được hưởng tự do thì họ mới có thể biểu lộ năng lực và phẩm chất của 

họ như một con người thực sự. 

 Yêu thương là tạo cơ hội thuận lợi đem sự tự do cho người khác. 

 Hạnh phúc là mình được là chính mình - là ứng xử một cách trung thực và chân phương. 

 Những người theo lời chỉ bảo thường rất khó được chấp nhận từ những người chẳng muốn 

biết lý do của các các luật định (cho dù họ hoàn tất các luật định này). 

 Có tự do là có cơ hội hoặc quyền được nói bất cứ lúc nào về những gì họ nghĩ và tin. 

 Nếu ai đó cố gắng khích lệ một cá nhân bằng cách cho họ lời khuyên thì vô hình chung anh 

ta đã làm mất đi cá tính của họ. 

 Nếu ai đó giúp một người khám phá ra điều gì làm họ hứng khởi thực sự, là anh ta đang 

giúp họ trở thành một con người và cảm thấy hạnh phúc vì họ có thể thấy rằng họ đang trở 

thành một người tốt hơn, khao khát thực hiện với phẩm chất và nhiệt tình  của họ, liên tục 

phát triển hướng tới đích điểm hoàn thành. 

 Nhiều người không sẵn lòng đáp ứng các đòi hỏi của chân lý vì họ nghĩ rằng những nhu 

cầu của chân lý đi ngược lại nhu cầu nội tại và lòng ao ước hạnh phúc của họ. 

 Khi con người nhận ra rằng "Thiên Chúa yêu thương họ", họ cảm thấy được thôi thúc từ 

bên trong để đối diện với các sự kiện và hoàn cảnh xảy ra trong cuộc sống hàng ngày và 

ứng xử với căn tính rõ nét nhất của họ và tính sáng tạo đa dạng với cảm giác mãn nguyện 

tràn ngập tâm hồn. 

 

 

Đại Hội Toàn quốc năm 2018 
Các kế hoạch sơ bộ đang được tiến hành để ký hợp đồng với Đại học Seattle để tổ chức Đại hội 

Quốc gia 2018 vào ngày 16 đến 19 tháng 8 năm 2018. Tin tức về Đại hội sẽ được thông báo sau 

khi hợp đồng được hoàn tất. 
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Tủ Sách Cursillo 
Trung tâm Cursillo Quốc Gia đã bổ sung thêm các ấn phẩm mới từ FEBA (Tổ chức Eduardo Bonnín 
Aguiló) vào danh mục: 

 Bản Tuyên Ngôn (Manifesto) (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) 
 Suy Tưởng II (tiếng Anh) 
 Cuộc Hội Thoại Lần Thứ Nhất Từ Carla Figuera (bản cập nhật tiếng Anh tại Hoa Kỳ) 

 
Nếu bạn chưa mua bất kỳ món quà lưu niệm sinh nhật PT Cursillo lần thứ 60 tại Đại Hội Cursillo 
Toàn Quốc lần thứ 27, đây là cơ hội cuối cùng để mua các món quà này tại nhà sách Trung Tâm 
Cursillo trước khi chúng được bán hết! 

 
Cập Nhận Chiến Dịch $3/năm 
Cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, Văn phòng Cursillo Quốc gia đã nhận được $156.626, tăng 

2% so với tháng 7, 2017. Chiến Dịch $3/năm được phát động vào tháng 6 năm 2013. Trung Tâm 

Cursillo Quốc Gia đã ứng trước khoảng $150,000 để giúp đỡ các Phong Trào đang thiết lập, giảm 

giá sách, giảm lệ phí ghi danh Đại Hội Cursillo Toàn Quốc và cấp chứng phiếu tham dự Đại Hội 

cho các Chủ Tịch PT.  
Xin vui lòng tiếp tuc̣ quảng bá Chiến Dic̣h này bằng moị phương tiêṇ như Nhóm Thân Hữu, 

Ultreya, Trường Lañh Đaọ, Đaị Hôị Miền, các buổi hôị thảo, tiếp xúc cá nhân, các nhóm liên lac̣ 

bằng điêṇ thư, v.v...Cần thêm chi tiết về Chiến Dic̣h này, xin vui lòng vào Trang Nhà tại: 

https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/ .  

 
Tổ Chức Amazon Smile và PT Cursillo 
Phong Trào Cursillo Toàn Quốc đã thành công trong viêc̣ đăng ký với Tổ Chức goị là Chương 

trình Nụ cười Amazon (Amazon Smile Program) là môṭ cơ sở bất vu ̣ lơị giúp Phong Trào nhâṇ 

đươc̣ những món quà hiêṇ kim qua Tổ Chức này. Amazon Smile là một trang web được điều hành 

bởi Amazon cho phép bạn tận hưởng cùng một lựa chọn rộng rãi các sản phẩm và mua sắm thuận 

tiện như trên Amazon.com. Sự khác biệt là khi bạn mua sắm trên Amazon Smile 

(www.smile.amazon.com), Amazon Smile Foundation sẽ tặng 0,5% số tiền bạn mua cho tổ chức 

phi lợi nhuận đủ điều kiện mà bạn chọn.  

 

Do đó, bạn có thể dễ dàng ủng hộ Phong trào Cursillo Toàn quốc theo các bước sau đây: 

 

 Bấm vào đường dẫn dưới đây để chọn PT Cursillo Quốc Gia là tổ chức bất vu ̣lơị của 

mình: https://smile.amazon.com/ch/46-0563788. 

 Luôn luôn mua sắm qua smile.amazon.com để ủng hộ PT Cursillo Quốc Gia 

Nếu chúng ta có đươc̣ 100,000 Cursillistas ghi danh vào chương trình này, thì Trung Tâm  Cursillo 

Quốc Gia se ̃nhâṇ đươc̣ mỗi năm môṭ món quà hiêṇ kim từ $200K đến $400K do Chương Trình 

Nụ cười Amazon trao tăṇg. Chân thành cám ơn các baṇ tiếp tuc̣ quảng đaị hỗ trơ ̣ Phong Trào 

Cursillo chúng ta! 

 
 

De Colores! 
 

Giuse Trần Thái Hoàng - Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo Quốc Gia 
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Ceferino Aguillón, Jr. - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Anh 

Juan Ruiz - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Tây Ban Nha 

Vincent Phạm Quỳnh Tín - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Việt 


