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Tiêu Chuẩn 
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 bảy, Tiêu Chuẩn do Ramon Armengol trình bày. 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. 

 

 Tiêu chuẩn là cố gắng để có đủ chú tâm và cách ứng xử (ngay lành) cho bất kỳ tình huống 

cụ thể nào sẽ xảy ra. 

 Tiêu chuẩn của chúng ta được hoàn thiện khi chúng ta chia sẻ. 

 Cái ‘tại sao’ gây thao thức cho một số người. Cái ‘làm sao’ gây thao thức cho người khác. 

Những người này chỉ có thể tuân theo các qui tắc, cung cấp phần vụ. Những người khác có 

khả năng thể hiện tiêu chuẩn và họ có thể nhìn thấy được thực tế. Một số thiên về khía cạnh 

thực hiện, những người khác thiên về khía cạnh xác tín. 

 Luôn luôn khi sự không tưởng chấm dứt thì tính chất chính thống được sinh ra. 

 Sự được tự do giúp chuyển từ qui tắc sang tiêu chuẩn. 

 Vì khi những chân lý không tồn tại thì chúng sẽ hóa đá. Những chân lý hóa đá tạo ra trong 

con người một qui chiếu về sự an toàn, nhưng nó dẫn đến sự va chạm với thực tại, hoặc sự 

biến dạng có hệ thống về thực tại. 

 Tiêu chuẩn là những gì thể hiện mục đích và đưa ra thước đo về biện pháp. 

 Tiêu chuẩn ngăn chặn kỹ thuật  làm tắc nghẽn Thần Khí. 

 Chân lý là men, không phải là khuôn đúc. 

 Có những chân lý bộc phát, chân lý thực tế và chân lý vĩnh cửu, và trong số này, có rất ít 

người tin. 

 Cursillo cố gắng đặt những gì xác thực và chân thực trong tầm với của cuộc sống hàng 

ngày. 

 Đối với Kitô hữu, hai quan điểm có thể giúp  chân lý có thể đạt được, có hiệu quả và xuyên 

suốt là Phúc Âm và lý lẽ thường tình. 

 Đối diện với chân lý, người ta hoặc không hỏi gì cả, và vì thế họ che khuất nó; hoặc họ chỉ 

hỏi cho có lệ và vì vậy họ làm cho chân lý thêm phần phức tạp, hoặc họ hỏi với lòng thao 

thức và theo cách này, họ thể hiện chân lý. 
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 Một số người thiếu lòng xác tín và tiêu chuẩn khi trực diện với chân lý, họ không có khả 

năng duy trì ý tưởng của họ và những người có ý tưởng mà họ từng biết cũng không có khả 

năng duy trì chúng. 

 Tiêu chuẩn là ý muốn tìm sự cân bằng trong chân lý để rồi sở hữu nó đầy đủ hơn. 
 

 
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. Lệ phí ghi danh là $400 và chỉ còn ít chỗ 

trống. Mời ghi danh ngay.  

 

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) 

 

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

Dưới đây là đề tài của buổi hội thảo chung và riêng cho các nhóm ngôn ngữ tại Đại Hội toàn Quốc 

năm nay. Xin tham khảo Chương Trình Đại Hội để biết thêm chi tiết. 

 

Thứ Sáu, ngày 17 Tháng 8 – Hội Thảo Chung – Tất Cả Các Nhóm Ngôn Ngữ 

 Hiệp Nhất trong Khác Biệt – Bài Nói Chính Thứ Nhất 

 Đặc Tính Thần Học, Tâm Lý và Sư Phạm của Cursillo – Bài Nói Chính Thứ Hai 

 Cursillo Hành Động – Thông Tin 

 

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 8 –Hội Thảo Riêng Cho Từng Nhóm Ngôn Ngữ 

 Trường Lãnh Đạo và VPĐH: Hiệp Nhất Trong Cùng Mục Đích và Tri Thức 

 Kế Hoạch Chuyển Giao 

 
 
Ấn Phẩm Mới 

Ý tưởng làm cuốn sách này, Eduardo Bonnín Aguiló - 100 năm: Tiểu 

sử và Tâm Tưởng (bản Anh Ngữ), được ra đời trong một cuộc họp của 

Ủy Ban chấp hành OMCC có trụ sở chính đặt tại Bồ Đào Nha từ tháng 

1 năm 2014 - tháng 12 năm 2017. 
 

Trong khi quy tụ về tại Fatima vào năm 2017, Ủy Ban bày tỏ mong muốn 

viết cuốn sách với ý định kỷ niệm một trăm năm sinh nhật của vị sáng 

lập PT Cursillo, Eduardo Bonnín. 

 

Cuốn sách đề cập đến tiểu sử và tâm tưởng của ông Eduardo Bonnín và 

với ý định khơi dậy lòng khao khát đi sâu hơn vào Đặc Sủng Nền Tảng, 

vào cuộc đời của vị sáng lập và lịch sử của PT Cursillo. 
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Cuốn sách cung cấp các mốc thời gian cho các sự kiện xảy ra trong PT Cursillo và một số những 

khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của Eduardo. Chương đầu tiên, “Tiểu sử”, bao gồm 

các giai đoạn của cuộc đời Eduardo được giải thích một cách đơn giản. Chương thứ hai, "Tâm 

Tưởng", cung cấp  các dữ liệu trong đó Eduardo diễn đạt các suy nghĩ của mình về các khái niệm 

được liệt kê trong các chương phụ. Cuộc đời của Eduardo gói trọn một sự cống hiến trọn vẹn cho 

Chúa Kitô, Con Người và Tình Bạn. Cuốn sách sẽ có sẵn để mua tại Đại Hội Toàn Quốc ở Seattle 

và tại trang mạng của nhà sách Cursillo Quốc Gia. 

 

 

Kế Hoạch Cứu Rỗi của Thiên Chúa, La Bàn Chỉ Đường trong Ngày 

Thứ Tư (bản Anh ngữ) được viết bởi Lm. Frank Salmani. Ngài là một 

Cursillista từ Giáo phận Providence ở Rhode Island. Lm. Salmani cũng 

là tác giả của cuốn Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi, Nhận Ra 

Thánh Ý Chúa. 

 

Cuốn sách mới này dành cho các Cursillistas, nhưng cũng cho bất kỳ 

Kitô hữu nào cố gắng sống theo những điều căn bản để trở thành người 

Kitô Hữu đích thực. Mỗi chương là một bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật. 

Lm. Salmani chọn diễn đàn này để nói về Ngày Thứ Tư của chúng ta 

bởi vì đó là phần còn lại của cuộc đời chúng ta. Mỗi tuần, mọi người 

đến với Thánh Lễ để nghe Lời Chúa, tìm kiếm một số ứng dụng của Lời 

Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình. Trong số những người tham 

dự Thánh lễ mỗi tuần có các Cursillistas. 

 

Vì vậy, bài giảng ngày Chủ Nhật được sử dụng như một bối cảnh để sống Ngày Thứ Tư. Lm. 

Salmani hy vọng những bài giảng này, dựa trên các bài đọc thường niên của Giáo Hội, sẽ cung cấp 

thức ăn tinh thần và phương hướng cho cuộc lữ hành cuộc đời chúng ta. Hãy dùng những bài giảng 

này như một La Bàn Chỉ Đường GPS, giúp cung cấp cho tất cả mọi tín hữu chúng ta một lối đi 

đúng đắn đến sự cứu rỗi của mình, đây chính là Thánh ý và kế hoạch của Thiên Chúa. Cuốn sách 

sẽ có sẵn để mua tại Đại Hội Toàn Quốc ở Seattle và tại trang mạng của nhà sách Cursillo Quốc 

Gia. 

 

 

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 


