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Yêu Thương 
 
Nguồn: Buổi Hội Thoại kỳ thứ nhất tại Cala Figuera, Tổ Chức Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA). 
Bản dịch hiệu đính của cuốn sách này 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 ba, Yêu Thương. 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. 
 

 Trong bản chất của con người, trong mỗi cá thể, mỗi người đều phát sinh sự khao khát 

mãnh liệt của họ về tình yêu cá nhân mà nếu quan sát tỉ mỉ và khéo léo, tình yêu này luôn 

tạo ra sự ngạc nhiên bởi vì nó quy chúng ta đến bản chất nội tại của mình và tình yêu của 

Thiên Chúa. 

 Yêu là nhìn con người, sự việc và mọi điều theo cách nhìn của Thiên Chúa. 

 Người ta không thể yêu với một "bản thể" bầm dập. 

 Cho phép mình được yêu thì hơn cả yêu thương ai. Tình yêu đích thực là lời đáp trả: "Ngài 

đã yêu chúng ta trước". 

 Đôi khi sự thanh sạch trong trái tim không phải là sự thanh sạch trong ý hướng và tự tán 

thành bằng cách xử lý tình huống với chủ nghĩa gia trưởng. Họ răn dạy người khác mà 

không hề yêu thương họ. 

 Trong kinh nghiệm của những người yêu thương với một tình yêu đích thực, người ta nhận 

ra rằng "anh/cô ấy thực sự là một con người" và "anh/cô ấy tốt hơn". Điều này có nghĩa là 

khi ai đó thật sự yêu thương mọi người, người ấy nhận ra rằng mọi người đang ở mức tốt 

nhất của họ và do đó cảm thấy viên mãn. 

 Tình bạn là cách để bày tỏ tình yêu một cách rõ ràng. 

 Một người chỉ có thể biết đầy đủ về những gì người ấy thực sự yêu thương. 

 Tất cả chúng ta đều cần phải lớn lên trong tình yêu, trong công việc cũng như khi rảnh rỗi. 
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Những Điểm Nổi Bật ở Trung Tâm Cursillo Quốc Gia trong Tài Khóa 2017 
 

Hành Chánh 

Phong trào Cursillo Quốc Gia (NCM) đã được Sở Thuế Vụ (IRS) chấp thuận để trở thành một 

thực thể độc lập 501(c)(3) vào ngày 6 tháng 4 năm 2017. 

Phong trào Cursillo Quốc Gia (NCM) đã cử 16 đại biểu từ 6 nhóm ngôn ngữ, cấp giáo phận, cấp 

Miền và cấp Quốc Gia tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh Đạo Công Giáo tại Orlando, FL từ ngày 

1-4 tháng 7 năm 2017. NCM đã tài trợ phần giải lao cà phê và nước lọc tại Hội nghị. Việc tham 

dự và đóng góp của NCM đã được Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB) tri ân. 

 

Văn Phòng Điều hành Quốc Gia đã hiệu đính và công bố Bản Nội Quy Điều Hành vào tháng 11 

năm 2017. Bản Nội Quy này có thể được tải xuống tại https://www.natl-cursillo.org/tieng-

viet/mau-don-va-tuong-trinh/. Văn Phòng Điều hành GP và Trường Lãnh đạo nên có Bản Nội 

Quy này để xem và tham khảo. 

Văn Phòng Điều hành Quốc Gia đã lựa chọn những người lãnh đạo phục vụ sau đây để phục vụ 

trong Ủy Ban Chấp Hành của Nhóm Bắc Mỹ Caribbean (NACG) trong nhiệm kỳ 4 năm (2018-

2021). Ủy Ban Chấp Hành bao gồm: 

 Hugo Valverde - Chủ tịch 

 Marisela Rodriguez-Garcia - Phó Chủ tịch 

 Jim Santos - Thủ quỹ 

 Jackie DeMesme-Gray - Thư ký 

 Fr. Alex Waraksa -  Linh hướng 

 

Trung Tâm Tài Liệu PT Cursillo (Nhà Sách) 

Trung tâm Cursillo Quốc Gia (NCC) đã giới thiệu phiên bản tiếng Anh của sách Buổi Hội Thoại 

Kỳ Thứ Nhất Tại Cala Figuera, Bản Tuyên Ngôn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, Phản 

Ánh II bằng tiếng Anh. 

Phong trào Cursillo Quốc Gia tiếp tục mời gọi tất cả các Cursillistas tham gia trong việc cầu 

nguyện cho việc phong Chân Phước và phong Thánh cho ông Eduardo Bonnín vào hàng ngũ các 

Thánh của Giáo Hội. Xin xem Tâm Thư của Phó Tế Terrana. 

 

Tài Chánh Hỗ Trợ PT Cursillo  
Trung tâm Cursillo Quốc Gia (NCC) tiếp tục quảng bá Chiến dịch 3 đôla một năm và đã nhận 

được tổng số tiền quyên góp là 159.645 đô la từ tháng Tư 2013 đến tháng Mười một năm 2017. 

NCC đã ứng trước khoảng 160.000 đô la cho việc: 

 hỗ trợ 12 phong trào đang thành lập về sách tài liệu, miễn lệ phí ghi danh tham dự Đại 

hội toàn quốc, hội thảo v.v: 5.000 đô la 

 cung cấp thêm 10% sách giảm giá trong tài khóa 2016 và 2016: 70.000 đô la 

 giảm lệ phí ghi danh Đại Hội Toàn Quốc trong năm 2014, 2015, 2016 và 2017: 60.000 đô 

la 

 cung cấp 234 chứng phiếu  tham dự Đại Hội Toàn Quốc  cho các Chủ Tịch Phong 

Trào/GP: 25.000 đô la 

 

Khoản đóng góp cho chiến dịch 3 đôla một năm đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. 
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Phong trào Cursillo Quốc Gia cũng đã ghi danh thành công với Chương trình Nụ cười Amazon 

(Amazon Smile) như là một tổ chức phi lợi nhuận hội đủ điều kiện để nhận sự đóng góp hiện 

kim thông qua tổ chức này. Cho đến nay, NCC đã nhận được 644.59 đô la từ Amazon Smile nhờ 

sự tham gia của nhiều Cursillistas! 

 

Tổ Chức Đại Hội Cursillo 

Tổ chức và thực hiện Đại hội toàn quốc lần thứ 27 và kỷ niệm 60 năm Cursillo tại Đại học 

Trinity từ ngày 27 đến 30 tháng 7 năm 2017. Tổng số người tham dự là 740 Cursillistas. Đại hội 

đã được Chúa chúc lành với sự hiện diện của các Cursillistas đến từ 7 nhóm ngôn ngữ và đặc biệt 

là sự có mặt của Đức Cha Francisco Senra Coelho, Linh Hướng của OMCC; các Đức Cha 

Michael Boulette và Michael Pfeifer thuộc Tổng Giáo phận San Antonio; và Đức Cha Eusebio 

Elizondo Tổng Giáo phận Seattle. 

 

Tài Chánh và Điều Hành Trung Tâm Cursillo Quốc Gia 
Trung tâm Cursillo Quốc Gia có thu nhập 46.619 đô la cho tài khóa 2017 (Tháng 10 năm 2016 

đến tháng 9 năm 2017). Chiến dịch 3 đôla một năm đã được sử dụng như một bàn đạp để thực 

hiện chiến dịch giảm giá sách và lệ phí tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc, cùng trợ giúp để 

khởi động các phong trào Cursillo mới thành lập v.v  

 
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 2018 
Đại Hội Toàn Quốc sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 19 tháng 8 năm 2018 tại Đại học Seattle. 

Đại học Seattle là một trường đại học Công giáo xinh đẹp của dòng Tên nằm ở Seattle, Tiểu 

bang Washington trên miếng đất rộng 50 mẫu tại khu Capitol Hill ở Seattle. 

 

Lệ phí ghi danh tham dự Đại Hội sẽ được ấn định căn cứ trên số tiền ủng hộ cho Chiến Dịch Gây 

Quỹ 3 đôla một năm & Amazon Smile cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2017. Do đó, nếu có nhiều 

Cursillistas đóng góp hơn, thì khả năng giảm lệ phí ghi danh càng nhiều hơn. Đơn ghi danh Đại 

Hội Toàn Quốc sẽ có trên mạng vào ngày 15 tháng 1 năm 2018. Chỉ có 700 chỗ. Đại hội năm 

2018 tại Đại học Seattle dự kiến sẽ có rất đông người tham dự. Hẹn gặp bạn ở đó nhé – nhớ 

mang theo một người bạn! 

 

60 năm Cursillo ở Hoa Kỳ 
Bước vào những ngày cuối của năm 2017, chúng tôi xin cảm 

tạ muôn ơn lành mà chúng ta nhận được qua món quà Cursillo 

suốt 60 năm qua. Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn 

đổ tình thương và tình bạn của Ngài trên tất cả các Cursillistas 

trong những năm tới và chúng ta có thể tiếp tục tạo ra những 

người bạn cho Chúa Kitô trong mét vuông di động của chúng 

ta ngay thời điểm này. Hết lòng cám ơn sự phục vụ, tình bạn 

và sự lãnh đạo của các bạn! 

 

Xin Nhớ Đến PT Cursillo trong Di Chúc hay Khế Ước Ủy Thác Tài Sản  
Trước tiên, xin thực hiện di chúc cho gia đình bạn. Sau đó tặng cho một tổ chức bác ái hay phong 

trào bạn yêu mến.  Đặc biệt, xin lưu lại cho PT Cursillo một món quà để đời khi bạn thực hiện 

hoặc cập nhật bản di chúc hay khế ước ủy thác tài sản của bạn. Xin liên lạc Trung Tâm Cursillo 

https://smile.amazon.com/ch/46-0563788
https://www.seattleu.edu/about/
https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2017/11/3-campaign-and-Amazon-Smile-status-2017-Viet.pdf
https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2017/11/3-campaign-and-Amazon-Smile-status-2017-Viet.pdf
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Quốc Gia khi bạn quyết định ghi thêm PT Cursillo trong di chúc hầu PT có thể trân trọng ghi nhận 

với lòng biết ơn. Hãy gây một tác động lâu dài qua nghĩa cử hào hiệp của bạn. Hết lòng cám ơn 

bạn đã tiếp tục hỗ trợ PT với lòng quảng đại.   

 

Mừng Chúa Giáng Sinh và Chúc Mừng Năm Mới 
Văn Phòng Điều Hành và Trung Tâm Cursillo Quốc Gia mến chúc các bạn và người thân  một 

Mùa Vọng đầy ơn phúc, một mùa Giáng Sinh và Năm Mới tràn đầy tình yêu thương và tình bạn 

của Thiên Chúa! 

 
 

De Colores! 
 

Giuse Trần Thái Hoàng - Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo Quốc Gia 

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 


