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VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH VÀ TRƯỜNG LÃNH ĐẠO ĐẠT ĐẾN MỘT SỰ THỐNG 
NHẤT VỀ MỤC ĐÍCH VÀ SỰ HIỂU BIẾT VỀ ĐẶC SỦNG NỀN TẢNG 
Nguồn: Trình bày bởi chị Teresa Nguyễn BạchYến trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần thứ 28 tổ chức 

tại Đại Học Seatle Tổng Giáo Phận Seatle ngày 18 tháng 8 năm 2018. 

 

 

Giới thiệu 

Trong phong trào Cursillo, chúng ta đã hiểu rằng việc đạt được “sự thống nhất về mục đích và sự 

hiểu biết” về Đặc Sủng Nền Tảng không chỉ cần thiết mà còn rất quan trọng. Tuy nhiên, để nắm 

vững ý nghĩa của “sự thống nhất về mục đích và sự hiểu biết” này, chúng ta cần phải tìm hiểu ý 

nghĩa ‘thế nào và tại sao’ của Đặc Sủng Nền Tảng.  

 

Tìm hiểu “Chiều Kích Đặc Sủng” của Phong Trào Cursillo 

 

Điều quan trọng đối với Văn Phòng Điều Hành Phong Trào và Trường Lãnh Đạo là hiểu được 

“Chiều Kích Đặc Sủng” của Phong Trào Cursillo bằng cách nhận ra rằng, trong nền tảng của phong 

trào có một món quà đặc biệt của Chúa Thánh Thần chứ không chỉ là một sáng kiến thuần túy của 

con người. Do đó, tham gia vào Phong Trào Cursillo là do bởi được thúc đẩy từ Chúa Thánh Thần, 

có nghĩa là sống theo cảm hứng của Thánh Thần Chúa để đón nhận, thấu hiểu và sống theo Đặc 

Sủng Nền Tảng của phong trào Cursillo. 

 

Nhận biết Đặc Sủng là gì và các tính năng cụ thể của nó là điều rất cần thiết. Trên tất cả nó thì cần 

thiết để sống: để sở hữu Đặc Sủng, để cho phép nó định hình trí lực của chúng ta, và dẫn dắt hành 

động của chúng ta. 

 

Danh từ “đặc sủng” có nghĩa là quà tặng. Đặc sủng là Ân sủng (hồng ân) Chúa Thánh Thần ban 

cho những người Ngài muốn, nhưng không phải cho người nhận, mà là cho sự ích lợi của toàn thể 

cộng đồng và Giáo hội. Đặc sủng giống như một hạt giống làm nảy mầm tất cả những điều cần 

thiết cho phong trào: “Tại Sao” (tâm tưởng của Phong Trào); " nó là gì" (là Bản Chất), "cho cái 

gì" (Mục Đích) và "làm thế nào" (Phương Pháp). 

 

Một phong trào, một vị sáng lập 

Khoảng 15 năm về trước, Đức Giám Mục Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo 

dân đã phỏng vấn ông Eduardo Bonnín tại tòa Thánh Vatican và xác nhận rằng ông Eduardo chính 

là người sáng lập ra phong trào Cursillos Kitô giáo. Quý anh chị có thể đọc cuộc phỏng vấn này 

trong tài liệu, “Dấu Chỉ Hy Vọng” được đăng trên trang mạng Cursillo quốc gia. Vào tháng 9 năm 

2006, Eduardo Bonnín đã có một cuộc tham kiến riêng với Đức Giáo Hoàng Benedicto và Ngài 

đích thân nói với Eduardo: “Ông là người sáng lập Phong Trào Cursillo”. 
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Nếu chúng ta có một Đặc Sủng Nền Tảng là bởi vì nó liên hệ đến Người sáng lập. Năm 1998, Đức 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Hồng Y Ratzinger, sau này là Đức Giáo Hoàng Benedicto, 

cả hai đều đề cập đến vấn đề các phong trào nói chung, rằng những người tham gia phong trào cần 

xác định được nguồn gốc tinh thần của nó. Khi chúng ta cố làm mất đi công trạng của người sáng 

lập, là chúng ta đang phá vỡ Bản Chất của Đặc Sủng. Phong trào Cursillo là một phong trào giáo 

dân trong Giáo hội và ông Eduardo Bonnín là Vị Sáng Lập. 

 

Một phong trào Giáo hội được khởi xướng bởi giáo dân  

Không còn nghi ngờ, Công đồng Vatican hai, cũng như Tông Huấn về Ơn Gọi và Sứ Mệnh của 

Người Giáo  Dân, là công cụ trong việc thúc đẩy sự “thức tỉnh”, sự tin tưởng của các tín hữu vào 

Chúa Kitô. ChứcTông đồ đối với Tin Mừng thì dành cho tất cả mọi người. Rao giảng Tin Mứng 

không chỉ dành cho hệ thống phẩm trật, mà cho tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều tương ứng 

với 72 môn đồ được Thánh Luca nhắc đến vì sự “khởi đầu” của Tin Mừng được chỉ đạo và mở 

rộng cho tất cả mọi người! 

 

Như Hồng y Rylko bày tỏ, "Thật không dễ dàng là một giáo dân trong thế giới ngày nay" và "để 

là một giáo dân trong thời đại của chúng ta đòi hỏi sự can đảm", tuy nhiên, nó là thời của người 

giáo dân, bởi vì "người giáo dân không thể thay thế được trong nhiệm vụ Phúc âm hóa. ”Tân Phúc 

Âm Hóa sẽ được thực hiện chủ yếu bởi những người giáo dân hoặc nó sẽ không được hoàn tất ! 

 

Nói về vấn đề này, điều quan trọng đối với Văn Phòng Điều Hành và Trường Lãnh Đạo là phải 

tiến tới sự thống nhất về Mục Đích và sự hiểu biết rằng Cursillos Kitô giáo là một Phong Trào 

Giáo Dân. Từ vai trò tông đồ giáo dân này, vào năm 1940, Bản Chất, Mục Đích và Phương Pháp 

của nó được bắt nguồn sau sự nghiên cứu kỹ lưỡng về các môi trường. 

 

Ý tưởng này được Giới chức của Giáo Hội biết và họ đã ban phước cho Cursillo bằng cả hai tay. 

Eduardo Bonnín nhấn mạnh rằng Cursillo là một phong trào của Giáo Hội được khởi sự bởi giáo 

dân, trong đó các linh mục đóng góp với vai trò riêng của họ. Ông tiếp tục nói, Cursillo chỉ có thể 

bền vững và phát triển với sự kết hiệp hoàn hảo và thân mật giữa giáo dân và linh mục. 

 

“Phong Trào Cursillo là một phong trào trong Giáo Hội, không phải cho Giáo Hội, mà là cho trần 

thế, giống như đường lối mà chính Giáo Hội đang thực hiện. Là một phần của Giáo Hội, Cursillo 

cần các linh mục và giáo dân trong đó, ngoài phần đối thoại liên tục, phải trung thành và không 

tách rời ra khỏi Đặc Sủng Nền Tảng. ”( Dấu Chỉ của Hy Vọng, cuộc Phỏng Vấn Eduardo Bonnín 

của GM. Josef Cordes, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng, năm 1997) 

 

Bản chất và mục đích thiêng liêng của Cursillo 

Điều quan trọng là Văn Phòng Điều Hành và TrườngLãnh Đạo phải đi đến sự thống nhất về Mục 

Đích và sự hiểu biết tinh túy về Đặc Sủng Nền Tảng là Chúa Giêsu Kitô, Con Người và Phương 

pháp Tình Bạn. 

 

a. Chúa Giêsu Kitô 

Điều bắt buộc là các Văn Phòng Điều Hành và Trường Lãnh Đạo của chúng ta biết được suy nghĩ 

của Người sáng lập, đó là biết các tác phẩm của ông, đọc những ý tưởng của ông được xuất bản 

trong sách và làm quen với chính mình qua thông điệp bằng cách nào đó, thậm chí ngay hôm nay, 

nhìn ra 'Tại Sao' Cursillos là gì? : "một thực tế chưa được nhận ra". Tư tưởng của ông Eduardo 
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Bonnin, các bản liệt kê nguyên tắc của ông , các bài viết, các sách và các phát biểu của ông sẽ cung 

cấp để tạo Cursillos thành hiện thực. 

 

Ông Eduardo Bonnín thường nói ông là một “Kitô hữu tập sự”, người đã cống hiến cuộc sống của 

mình cho việc công bố tình yêu của Thiên Chúa, luôn luôn đánh giá cao mọi người qua tình bạn. 

Ông đã cống hiến trọn đời cho Cursillo. Do đó, chúng ta có thể nói rằng cơ sở tư duy của ông và 

sự phát triển về tâm tưởng, bản chất, mục đích và phương pháp của Cursillos là trong sự mới lạ 

này mà chúng ta có thể gọi là kiềng ba chân của Eduardo Bonnin: Chúa Kitô, Con Người Và Tình 

Bạn. Đây là ba yếu tố cơ bản đã hướng dẫn toàn bộ cuộc sống của ông. 

 

Chúa Kitô mà chúng ta tuyên bố ngày nay giống hệt với Đấng chúng ta đã tuyên bố từ khi Phong 

Trào Cursillo bắt đầu vào năm 1944. Và Đấng Kitô này không ai khác hơn là Đấng Kitô của Tin 

Mừng và Giáo Hội; đó là, Đấng Kitô sống, bình thường và gần gũi mà chúng ta đã luôn luôn cố 

gắng để thể hiện, để sống và tuyên bố với niềm tin và sự nhiệt tình tại các Khóa Cursillo cuối tuần 

của chúng ta. 

 

Eduardo Bonnin đã sống và đã minh họa về một Chúa Kitô còn sống, bình thường và gần gũi. 

 

Chúa Kitô sống bởi vì Ngài là Đấng Phục Sinh và mọi người đều có thể sống lại khi họ chấp nhận 

Ngài. Trong phạm vi chúng ta xem Chúa Kitô là mục đích và là định hướng của chúng ta thì tất cả 

cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của người khác dần dần bắt đầu có ý nghĩa. 

 

Chúa Kitô thì bình thường vì Ngài đồng hành ở trạng thái bình thường trong cuộc sống của chúng 

ta. Ngài có mặt trong những điều bình thường của cuộc sống hàng ngày, trong gia đình, nơi làm 

việc, nơi giải trí, ở các môi trường sống của chúng ta, vv. Chúng ta có thể quay lại với Ngài trong 

những thời điểm khó khăn nhất, nhưng cũng trong mọi lúc  vui sướng của chúng ta. 

 

Chúa Kitô ở gần vì Ngài đã trở thành một với chúng ta và đã đến để tham gia vào tình cảnh nhân 

loại của chúng ta. Ngài ở với chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta ở và gần gũi với người khác khi 

chúng ta không ở gần họ. Ở gần nghĩa là Chúa Kitô ở trong tôi, trong bạn, trong mọi người. Đó là 

đức tin và ân sủng làm cho chúng ta ý thức về sự hiện diện của Ngài. 

 

b. Con Người 
Trong Cursillo, con người là sự tập trung của mối quan tâm của chúng ta. Chúng ta thấy con người 

như một sinh vật yêu thương. Nhiều người cảm thấy muốn xa lánh Tin Mừng vì chúng ta, các Kitô 

hữu, người không chú trọng để truyền đạt cho họ - qua tình bạn - mà tình yêu họ đang tìm kiếm 

nằm trong tầm với của họ, trong chính họ và trong anh chị em của họ. 

 

Khái niệm về “con người” chắc chắn là một lãnh vực thiết yếu trong tư tưởng nền tảng phong trào 

Cursillos. Con người là sự phản ảnh, biểu hiện và sự lộng lẫy trong kế hoạch cụ thể của Thiên 

Chúa dành cho con người. Là một con người là một thực thể luôn mở ra để trở thành người hơn 

và một người tốt hơn. 

 

Một con người là người biết anh ta có khả năng yêu thương và xứng đáng được yêu. Khái niệm 

mà Cursillo đề xuất là tập trung vào việc giúp con người khám phá ra giá trị cá nhân của họ bằng 
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cách kiểm tra xem họ là ai và khả năng để yêu và được yêu thương chứ không phải vì quyền lực, 

kiến thức hay tài sản của họ. 

 

Cursillo hoạt động như men trong con người, kích thích cuộc sống của họ. Cursillo mở rộng tầm 

nhìn của họ, thiết lập và khẳng định niềm tin của họ. Cursillo thúc đẩy và kích thích quyết định 

của họ và làm cho sự kiên trì dễ chịu, hấp dẫn và có thể đạt được. Phong Trào Cursillo đã cho phép 

hàng triệu người nam nữ ở năm châu khám phá ra giá trị của con người và tầm quan trọng của việc 

chấm dứt là một cá nhân riêng lẻ. 

 

"Con người thật sự tìm kiếm được bản thân tốt nhất của mình, nhận ra Thiên Chúa, và những ai 

thực sự tìm kiếm Thiên Chúa, thì sẽ tìm thấy chính mình." (Eduardo Bonnín) 

 

c. Phương pháp Tình Bạn 

Tình bạn là hình thức truyền thông thực sự của con người và truyền giáo giữa con người. Đó là 

cách của Thiên Chúa liên kết với con người và đó là cách tốt nhất để con người có thể liên hệ với 

Thiên Chúa và với người khác. 

 

Con người (theo nghĩa chung), trong sự tiến bộ đều đặn, đã phát hiện và phát minh ra nhiều thứ, 

nhưng không thứ nào trong số những thứ này có thể vượt qua được sự hạnh phúc mang đến cho 

một người thông qua niềm vui của tình bạn. 

 

Rõ ràng là Cursillo đã không phát minh ra tình bạn; nó tồn tại nhiều thế kỷ trước khi Cursillo bắt 

đầu. Nhưng cũng đúng là bản chất và mục đích của Cursillo có thể chỉ được hiểu và trải nghiệm 

trong bầu khí của tình bạn đích thực. Một số người cố gắng tìm hiểu tình bạn bằng cách nghiên 

cứu, nhưng nó chỉ có thể được hiểu bằng sự yêu thương. 

  

Phong trào của chúng ta, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và qua lời cầu nguyện của nhiều người, nỗ 

lực để kết nối, giao tiếp, và tạo ra tình bạn giữa các Kitô hữu là những người cố gắng sống đức tin 

của họ trong tinh thần và trong sự thật. 

 

Tình bạn là cơ bản trong Cursillo. Nó thật cơ bản và rất cần thiết mà mỗi giai đoạn của Cursillo 

tạo điều kiện thúc đẩy các cuộc gặp gỡ tạo ra tình bạn, tạo ra ước muốn trở thành bạn bè hoặc trở 

thành bạn bè tốt hơn. Cách duy nhất chúng ta có thể giao tiếp với Chúa Kitô sống động, bình 

thường và gần gũi là thông qua tình bạn với người khác. Cursillo là việc trở thành một người bạn 

bằng cách trở thành một con người thực sự. 

 

Khóa Cursillo 3 Ngày là một minh chứng cho Chúa Kitô và một lời mời gọi của tình bạn; tuy 

nhiên, phương pháp tình bạn này không chỉ dành riêng cho Khóa 3-Ngày Cursillo vì nó bắt nguồn 

từ Tiền Cursillo, được tăng cường trong Khóa Cursillo và được ăn sâu trong Hậu Cursillo. 

 

Điều quan trọng là Văn Phòng Điều Hành và Trường Lãnh Đạo phải đi đến một sự thống nhất về 

Mục Đích và sự Hiểu Biết mà mục đích của Cursillo là tạo sự có thể sống và chia sẻ những gì cơ 

bản để là Kitô hữu. Điều này có nghĩa là mục đích của Cursillo là mang Tin Mừng tình yêu của 

Thiên Chúa đến với mọi người, đặc biệt là những người xa cách Chúa Kitô và Giáo Hội của Người, 

từ đó kinh nghiệm về tình yêu của Chúa là yếu tố cơ bản trong cuộc sống để là Kitô hữu. 
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Mỗi người được cung hiến cơ hội sống những điều căn bản trong đời sống bình thường của họ, 

trong môi trường của họ, chia sẻ cuộc sống này với người khác thông qua tình bạn và do đó, biến 

đổi môi trường của họ qua tình bạn và là chứng nhân Tin Mừng về tình yêu của Thiên Chúa. 

 

Phong Trào Cursillo đề xuất một lối sống mới cho con người phát sinh từ cuộc gặp gỡ với chính 

mình, với Chúa Kitô, với những người khác và tiếp tục trong cuộc sống những điều căn bản để là 

Kitô hữu. 

 

Phương pháp Cursillo trong ánh sáng của Đặc Sủng 

Phương pháp giúp đạt được mục đích của Cursillo. Phương pháp này được chia thành ba giai đoạn, 

Tiền Cursillo, Khóa Cursillo 3 ngày và Hậu Cursillo, Ba giai đoạn tạo thành một sự hiệp nhất hoàn 

hảo. Để Phong trào được xác thực và đạt được mục đích của nó, phương pháp này phải được ứng 

dụng một cách toàn hảo, và phù hợp với mục đích cụ thể của từng giai đoạn. Tình bạn là cơ bản 

trong Cursillo; do đó, điều quan trọng là mỗi giai đoạn phải tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ tình 

bạn, tạo ra mong muốn trở thành bạn bè hoặc trở thành bạn bè tốt hơn. 

 

Khi nói đến mục đích thực sự của Phong Trào, rõ ràng là không giai đoạn nào của phương pháp 

có thể được tách rời theo phương thức khác. Sự thuần nhất và toàn vẹn của các giai đoạn là điều 

cần thiết cho mục đích của PT Cursillo vì nó là điều cho phép con người trải nghiệm những gì là 

qui tắc cơ bản để là Kitô hữu trong thực tế cụ thể của mình và sau đó, để làm dậy men môi trường 

của mình với Tin Mừng. 

 

1. Tiền Cursillo 

Giai đoạn Tiền Cursillo thì rất quan trọng cho hiệu quả truyền giáo của phương pháp này. Đây là 

một giai đoạn quan trọng để khuyến khích và chuẩn bị cho con người thông qua lời đề nghị về tình 

bạn để gặp gỡ chính mình, gặp Chúa Kitô, và gặp những người khác qua kinh nghiệm Cursillo 

cuối tuần để họ có thể sống một cuộc sống mới theo ba cuộc gặp gỡ này để tiếp tục trong giai đoạn 

Hậu Cursillo. 

 

2. Khóa Cursillo 3 ngày 

Khóa Cursillo 3 ngày cuối tuần là một nghi thức riêng biệt và cụ thể của hoạt động truyền giáo 

“kerygmatic”, được mô tả như là " hân hoan truyền đạt mình là Kitô hữu", trong đó việc sống và 

chia sẻ những điều cơ bản để là Kitô hữu là một kinh nghiệm cá nhân sâu sắc có thể xác định một 

định hướng mới về cuộc sống của người đó. 

 

3. Hậu Cursillo 

Hậu Cursillo là giai đoạn thiết yếu để mỗi người sống liên tục những gì họ đã trải qua trong Khóa 

Cursillo Cuối Tuần (những điều cơ bản để là Kitô hữu), bằng một quá trình chuyển đổi có ý thức, 

phát triển và chia sẻ. Qua việc việc là Kitô hữu và Giáo Hội trong trần thế, người này sẽ thay đổi 

và đổi mới trần thế từ bên trong theo kế hoạch của Thiên Chúa. 

 

Các đặc điểm cụ thể khác của đặc sủng của Cursillo 

 

a. Phương pháp Cursillo là một sự rao giảng Tin Mừng “Kerygmatic.” 
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Phương pháp này dựa trên sự công bố vui vẻ về những gì cơ bản để là một Kitô hữu, được thực 

hiện bởi các nhân chứng một cách tự nhiên và ưu tiên dành cho những người xa cách (lạnh nhạt) 

với Thiên Chúa. Dưới đây là những đặc điểm thiết yếu về “việc rao giảng Tin Mừng “Kerygma”: 

• ““Việc rao giảng Tin Mừng “Kerygma” là lời công bố về tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện 

trong Đức Jêsus Kitô,   

• Việc rao giảng Tin Mừng“Kerygma”: được đặt trọng tâm vào Chúa Kitô.  

• Rao giảng Tin Mừng “Kerygma”:” là hân hoan rao giảng Lời Chúa, 

• Rao giảng Tin Mừng “Kerygma”: được thực hiện bởi nhân chứng sống của những người đã gặp 

Chúa Kitô, 

• Mục tiêu của Việc rao giảng Tin Mừng“Kerygma” là hoán cải, ao ước thay đổi để mang lại ý 

nghĩa cho cuộc sống. 

 

“Việc rao giảng Tin Mừng“Kerygma” trở nên hiệu quả thông qua: 

• Cầu nguyện và Palanca - là những yếu tố đặc trưng trong phương pháp Cursillo. 

• Nhân Chứng Cá Nhân – phương cách để truyền đạt thông điệp Cursillo là chứng nhân vì nhân 

chứng về cuộc sống là bước cần thiết đầu tiên cho hành động tiếp theo. 

• Tình bạn - Cursillo là kết bạn để giúp bạn thành bạn của Chúa Kitô.  

 

b. Ân sủng 

Món quà của Thiên Chúa trong Chúa Kitô đã cung cấp cho mỗi người đầy đủ để họ có thể sống 

trong sự hiệp thông với Ngài. “Chúng ta trở nên hoàn toàn sống động như con người khi chúng ta 

sống trong đời sống ân sủng” (Thánh Irenaeus). 

 

c. Ba cuộc gặp gỡ 

Những gì đã bắt đầu trong Tiền Cursillo chủ ý để được tăng cường trong Khóa 3-Ngày Cursillo và 

được củng cố trong suốt Ngày thứ 4 còn lại trong cuộc đời chúng ta. 

• Một cuộc gặp gỡ với chính mình - gặp gỡ bản thân là bước đầu tiên hướng đến điều mong mỏi 

nơi cá nhân và là chìa khóa cho bất kỳ cuộc gặp gỡ nào khác. 

• Gặp gỡ Chúa Kitô - cuộc gặp gỡ này là cốt lõi đời sống Ki-tô hữu. Khóa Cursillo không phải là 

khóa để nói về Chúa, mà nói về việc sống với Chúa. Lý tưởng của chúng ta là đạt được điều mà 

Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư gửi tín hữu Ga-lát chương 2 đoạn 20: “Tôi không sống, 

mà Đấng Kitô sống trong tôi”. Đó là lý do tại sao phong trào Cursillo sống và tồn tại nhờ Ngài, 

với Ngài và trong Ngài. 

• Gặp gỡ với tha nhân - cuộc gặp gỡ này là kết quả tự nhiên vì đời sống của người Ki-tô hữu là đời 

sống được chia sẻ và nối kết. 

 

d. Con người của Cursillo 

Ưu tiên, nhưng không độc quyền của Cursillo là người “xa cách” (xa cách Giáo Hội về mặt thể 

chất hay theo tiêu chuẩn của Ki-tô hữu) bởi vì trên căn bản cho dù con người có được kết hợp 

trong đời sống của Giáo Hội hay không, thì những gì chúng ta có chung là cùng một ước vọng, 

một sự thao thức và những lo âu mà chúng ta có. 

 

e. Làm dậy men các môi trường với Tin Mừng 

Môi trường là con người và hoàn cảnh của họ. Đây là định nghĩa tập trung vào con người. Toàn 

bộ sự hiểu biết về cách chúng ta tiếp cận trong Cursillo không phải để thay đổi cấu trúc mà là để 

thay đổi con người. Trong Cursillo, chúng ta thay đổi con người qua Tin Mừng và khi một người 
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hoặc nhóm người thay đổi, thì chúng ta liên kết họ lại với nhau,  tình bạn đó tự nhiên trở nên dễ 

lây lan và Nước Trời trở thành một thực tại dễ thấy hơn. Do đó, trần thế được thay đổi trong tình 

bạn, một mối tình thân ở vào một thời điểm. 

 

Kết luận 

Cuối cùng, để đạt được “sự thống nhất về mục đích và sự hiểu biết” theo Nền Tảng Đặc Sủng 

trong các Văn Phòng Điều Hành và Trường lãnh đạo và phong trào như là một . . . chúng ta cần 

phải nghiên cứu và thông suốt về cuộc sống của ông Eduardo Bonnin, các bài viết và các sách của 

ông, nhất là các bài về Đặc Sủng Nền Tảng, lịch sử của phong trào  Cursillo. Điều này sẽ giúp 

chúng ta biết về Nền Tảng Đặc Sủng là gì và các tính năng cụ thể của nó. Và trên hết, nó cần thiết 

cho chúng ta để sống và để chia sẻ Đặc Sủng đồng thời để định hình tâm tưởng và thúc đẩy bản 

thể và hành động của chúng ta. 

 

Vì vậy, đây là một cách để làm cho Đặc Sủng Nền Tảng trở thành hiện thực sống động trong mỗi 

người chúng ta. Trong phong trào giáo phận của chúng ta. Trong trường lãnh đạo, trong hội nhóm 

và Ultreya của chúng ta. Trong mọi sự tiếp cận di động của chúng ta.  

 

Đầu tiên, hãy khám phá và thấu hiểu về Đặc Sủng Nền Tảng qua Khóa CDC, đọc và nghiên cứu 

các tài liệu Cursillo, đặc biệt là các ấn phẩm mới nhất: Nghiên cứu các sách Đặc Sủng Nền Tảng, 

Eduardo Bonnín: một Kitô hữu tập sự, Lịch sử và Ký ức về phong trào Cursillo. Bản dịch đã được 

duyệt tại Cuộc trò chuyện đầu tiên ở Cala Figuera, Eduardo Bonnín: 100 năm - Tiểu sử, Tâm tưởng 

và suy nghĩ của ông Eduardo Bonnín. 

 

Thứ hai, bằng đời sống cầu nguyện sẽ dẫn chúng ta đến một khám phá về niềm vui của cuộc sống 

và sự chia sẻ Nền Tảng Đặc Sủng qua tình yêu và tình bạn. 

 

Thứ ba, bằng cách trung thành với Tin Mừng, quan tâm đến con người và đón nhận thực tại chúng 

ta đang sống. Nói đơn giản hơn: sống với Cursillo là sống với Tin Mừng! 

 

Chúng ta phải nhìn nhận Người sáng lập, chúng ta hãy trân quý Đặc Sủng Nền Tảng và chúng ta 

hãy nhận ra những dấu chỉ thời gian trong ánh sáng của Đặc Sủng Nền Tảng này! 

 

De Colores! 

 


