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Tình Bạn 
 
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 tư, Tình Bạn. 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. Các 

bạn cũng có thể mua cuốn sách này tại trang mạng - www.natl-cursillo.org. 
 

 Tình bạn là cách thức sống sâu đậm nhất với nhau. 

 Là một người bạn là cảm thấy tự do và an toàn để đưa ra mọi ý nghĩ. 

 Mối quan hệ trong tình bạn là cách thức nhân bản và phúc âm hóa xác thực nhất để truyền 

đạt giữa con người với nhau, nam hay nữ; truyền đạt với người khác như là với một con 

người, chứ không phải vì những phẩm chất riêng hoặc địa vị xã hội của họ, chỉ đơn giản 

bởi vì họ được sinh ra và hiện hữu, và bởi vì họ là một con người. 

 Tình bạn có thể được tóm tắt trong lời khẳng định kép này: "Tôi vui vì bạn hiện hữu", "thế 

giới này đẹp hơn bởi vì bạn hiện hữu".  

 Tình bạn thành hình thông qua một quá trình. 

 Tình bạn là cái tạo ra năng lượng mạnh mẽ để có thể thúc đẩy những người nam nữ thay 

đổi thực tại. Đường lối của Kitô hữu là niềm vui giản dị và rõ rệt khi làm bạn với những 

người sống gần mình.  

 Nếu một người không có ai nâng đỡ mình, người ấy sẽ không có sức chịu đựng và trở nên 

yếu đuối. 

 Làm bạn là nhận ra, giúp người khác nhận ra và tìm cách để giúp họ nhận thức được những 

gì họ đang nhận ra. Khóa Cursillo chính là phương tiện của một trải nghiệm về căn tính, 

buổi liên hoan về cuộc sống và sự cống hiến cho tình bạn. 

 Chìa khóa nằm ở mối thâm giao bằng hữu và chấp nhận bạn mình như họ đang là. 

 Tình bạn thì sáng tạo nhưng nó không phải là mục tiêu cho chính nó, không loại trừ tính 

năng động tự nhiên để tạo thêm tình bạn. 
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Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 2018 
Đại Hội Toàn quốc lần thứ 28 sẽ diễn ra từ ngày 16 tới 19 tháng Tám năm 2018 tại Đại học Seattle 

cách sân bay quốc tế Seattle-Tacoma (SEA) 15 phút. 

 

Việc ghi danh tham dự Đại hội Toàn quốc lần thứ 28 đã được bắt đầu! Xin vào trang mạng của PT 

Cursillo Toàn Quốc để đăng ký trực tuyến hoặc tải xuống tất cả các mẫu đơn tại: 

  

https://www.natl-cursillo.org/  (tiếng Anh) 

https://www.natl-cursillo.org/espanol/inicio/ (tiếng Tây ban nha) 

https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha/  (tiếng Việt) 

 

Lệ phí ghi danh là 360.00 đô la cho mỗi người. Nếu nhóm ngôn ngữ nào có con số ghi danh tối 

thiểu là 150 cursillista từ bây giờ cho đến ngày 30 tháng tư, họ sẽ có thông dịch riêng cho ngôn 

ngữ của mình tại đại hội. 

  

Sẽ có các hội thảo bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt vào ngày thứ bảy 18 tháng 8. 

Nếu nhóm ngôn ngữ nào có ít nhất 50 cursillista từ bây giờ cho đến ngày 15 tháng 6, họ có thể yêu 

cầu hội thảo theo ngôn ngữ của họ. 

 

Đại hội chỉ có 700 chỗ ngồi. Dự kiến đây sẽ là một đại hội toàn quốc rất đông người tham dự tại 

Đại học Seattle. Mong gặp bạn ở đó – và nhớ mời một người bạn đi cùng! 

  

 

Giáo Phận Của Bạn Có Xem Xét Để Bảo Trợ Cho Một Khóa Cursillo De 
Cursillos Không? 
Cursillo de Cursillos là gì? Nói đơn giản, đó là một khóa học về Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo 

dành cho các cursillista đang tìm kiếm cái gì sâu sắc hơn sau Khóa Cursillo Cuối Tuần. Nhằm giúp 

các Cursillistas hiểu thấu đáo Đặc Sủng này, Ông Eduardo Bonnín đã triển khai một khóa học đặc 

biệt gọi là Cursillo de Cursillos.  

 

Cursillo de Cursillos là một khóa hội thảo nhằm cung cấp cho các Cursillista một kho tàng kiến 

thức và một kinh nghiệm sống những điều thiết yếu trong tâm tưởng, mục đích và phương pháp 

của Phong Trào. Khóa Hội Thảo này được dành cho những Cursillista có lòng khao khát muốn trở 

nên những Kitô hữu lãnh đạo hữu hiệu. Khóa này đã tạo cho nhiều Cursillista một cơ hội khám 

phá những tiềm năng rộng lớn mà Cursillo dành cho họ. 

 

Cursillo de Cursillos đã giúp nhiều Cursillista đào sâu các yếu tố kỹ thuật của Phong Trào dưới 

ánh sáng của Đặc Sủng Hình Thành Phong Trào. Khóa Hội Thảo này có thời khóa biểu và hình 

thức sinh hoạt tương tự như Khóa Ba Ngày Cuối Tuần.  Khóa khởi sự từ chiều thứ Năm và kết 

thúc vào chiều Chúa nhật. 15 Rollo và 4 bài nguyện ngắm sẽ do một nhóm gồm có giáo sỹ và giáo 

dân trình bày. Mỗi Rollo trình bày được tiếp nối bằng một cuộc thảo luận ngay tại mỗi bàn.  

Sẽ có đủ thời gian cho các câu hỏi và trả lời sau mỗi Rollo. Mỗi ngày trong khóa học tạo ra một 

không khí khác nhau trong và qua sự tham gia của các cursillista trong tình bạn. Ba ngày cuối tuần 

của Khóa này sẽ tạo ra một bầu khí thoải mái với nhiều thời gian giải lao, suy niệm, tiếp xúc cá 

nhân và Thánh Lễ mỗi ngày.  
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Ngoài việc tăng thêm sự hiểu biết về Đặc Sủng PT Cursillo, các tham dự viên còn vui hưởng cơ 

hội củng cố và canh tân tình bạn, có thêm bạn mới, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm 

cá nhân trong vai trò tông đồ và lãnh đạo. Các Cursillista cũng được hưởng cơ hội nuôi dưỡng và 

đào sâu thêm về ba cuộc gặp gỡ thiết yếu với chính mình, với Chúa Kitô, và với tha nhân, mà họ 

đã khám phá được trong Khóa Cursillo Cuối Tuần. Tương tự như Khóa Cuối Tuần, Khóa Hội 

Thảo “Cursillo de Cursillos” phải là một kinh nghiệm sống mà mỗi cá nhân phải trải qua hầu có 

thể khai thác những cơ hội và phúc lợi của Khóa này.  

 

Các cursillista khi đã đón nhận một cách nồng nhiệt chân lý và sự đơn sơ của Cursillo dưới ánh 

sáng của Đặc Sủng, và nhờ Ơn Thánh Chúa, họ được thôi thúc trở về Trường Lãnh Đạo, các buổi 

Hội Ultreya, và các môi trường của mình để sống, làm chứng nhân, và truyền đạt Tin Mừng Thiên 

Chúa yêu thương chúng ta. Sự hứng khởi hoặc đón nhận này thể hiện rõ rệt trong con người các 

cursillista khi họ lắng nghe, suy niệm, chia sẻ và tự do đi theo Đặc Sủng chân thật của Cursillo! 

 

Khóa Cursillo de Cursillos là khóa hội thảo dành cho các Cursillistas muốn học hỏi về Đặc Sủng 

sáng lập. Văn Phòng Điều Hành các giáo phận trong 12 miền tại Hoa Kỳ được khuyến khích để 

liên lạc với Điều Hợp Viên Miền của mình để tổ chức Khóa Hội Thảo Cursillo de Cursillos cho 

cộng đồng Cursillo của mình. Mục đích của Cursillo là truyền đạt tình yêu của Chúa qua tình bạn 

ngay trong không gian di dộng nhỏ bé mà Thiên Chúa đã đặt để chúng ta ngay trong lúc này. Ngay 

hôm nay, bạn hãy quyết định tham dự một Khóa Cursillo de Cursillos và hãy để cho Đặc Sủng 

Cursillo đào luyện bạn, cho bạn thông tin, và thay đổi bạn. Chúa Kitô vẫn cậy dựa nơi bạn!  

 

Cập Nhận Chiến Dịch 3 đô la/năm và Amazon Smile  
Trung tâm Cursillo Quốc Gia (NCC) đã nhận được tổng số tiền 164,156 đô la cho Chiến dịch 3 

đôla/năm từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 1 năm 2018. Trung Tâm Cursillo Quốc Gia đã ứng trước 

khoảng 160,000 đô la 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.  
 

Trung tâm Cursillo Quốc Gia cũng đã nhận được 780.38 đô la từ Smile Amazon Foundation nhờ 

vào sự tham gia của nhiều Cursillista! 

 

Xin vui lòng tiếp tục quảng bá cho Chiến Dịch đôla /năm và Amazon Smile thông qua nhóm thân 

hữu của bạn, Ultreya, Trường Lãnh đạo, Đại hội Miền, hội thảo, tiếp xúc cá nhân, nhóm email ... 

Để biết thêm thông tin về chiến dịch 3 đôla/năm và Amazon Smile, hãy truy cập vào xin vui lòng 

vào Trang Nhà tại: https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/ 

Chân thành cám ơn lòng quảng đại và liên tục hỗ trợ của các bạn! 

 

 

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 
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