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Cuộc Sống
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 tám, Cuộc Sống, được trình bày bởi Lm. Antonio Perez
Ramos. 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.
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Quan điểm của Kitô giáo về sự vật là chăm sóc cái cốt lõi với một ý thức tốt.

Người tốt trở nên mệt mỏi bởi sự lặp đi lặp lại liên tục các hành vi từ thiện máy móc.
Cuộc sống là một canh bạc, không phải là câu trả lời.
Cuộc sống là một thử thách không ngừng đối với thực tại bản thân.
Tinh thần và hương vị đậm đà của cuộc sống là tận hưởng sự ngạc nhiên thú vị.
Hình thức tốt nhất trong việc thờ phượng Thiên Chúa chỉ đơn giản là sống hạnh phúc.
Mọi thứ đổ vỡ trước một cuộc sống với luân thường đạo lý rỗng tuếch. Và người nào có
một cuộc sống ý nghĩa thì mọi sự đều tập trung, đi vào quỹ đạo và tràn đầy năng lực.
Chỉ có một Đấng Kitô sống động, bình thường và gần gũi mới có sức thu hút chúng ta.
Đức Kitô là kiểu mẫu định hình; là đường chỉ lối cho chúng ta; là sự thật giải thoát chúng
ta khỏi sự phức tạp và định kiến; và là lý do liên tục tiếp thêm sinh lực cho cuộc sống của
chúng ta.

Những Nét Nổi Bật của Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 2018
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc năm 2018 diễn ra tại Đại học Seattle
từ ngày 16-19 tháng 8 năm 2018 được chúc lành với sự hiện
diện của 3 Giám mục, 45 Giáo sĩ và Tu sĩ cùng các vị khách
quý đặc biệt, trong đó có Chủ tịch Cursillo Thế giới (OMCC),
các thành viên Ủy Ban Điều Hành Nhóm Bắc Mỹ & vùng
Caribbean (NACG), thành viên Nhóm châu Á Thái Bình
Dương (APG )và khoảng 670 Cursillistas của 7 nhóm ngôn
ngữ tại Hoa Kỳ!
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Đại Hội kỳ này là một cuộc tao ngộ đầy hứng khởi và vui tươi trong tình bằng hữu thắm thiết yêu
thương nhau! Tất cả các tình nguyện viên và ủy ban đặc trách chuẩn bị cho Đại hội được ca ngợi
về lòng hiếu khách nồng nhiệt, phục vụ quên mình và là những nhân chứng sống động!
Dưới đây là phần tóm lược về các bài rollo được trình bày trong Đại Hội Toàn Quốc.
Xin mời vào Trung Tâm Học Liệu để xem các đề tài được trình bày trong Đại Hội Toàn Quốc dưới
dạng văn bản, video và MP3.
Hiệp Nhất Trong Khác Biệt
Anh Hugo Valverde, Chủ tịch Nhóm Bắc Mỹ Caribbean (NACG) đề cập đến ơn gọi sống trong
cộng đồng của chúng ta, tôn trọng lẫn nhau với sự nhận thức Thiên Chúa tạo ra chúng ta với những
năng khiếu khác nhau (đọc 1 Cô-rinh-tô 12: 20-26), để chúng ta có thể sử dụng chúng ở những nơi
Ngài đặt chúng ta vào trong bất kỳ thời điểm nào. Anh Hugo đã chia sẻ tiếng Chúa gọi anh để phục
vụ trong vai trò Chủ tịch Nhóm Bắc Mỹ (NACG) mà anh đề cập đến là “anh không xứng đáng”
với danh dự đó, nhưng đó là cơ hội để sử dụng những năng khiếu đa dạng của mình trong sự kết
hiệp với các thành viên khác của Nhóm NACG. Mời xem tiếp
Đặc Tính Thần học, Sư Phạm và Tâm Lý của Cursillo
Lm. David Smith từ Tổng Giáo Phận Miami, Lm. bắt đầu bài rollo của mình bằng cách thay thế
tiêu đề của nó thành “Lúc Này là Thời Điểm của Cursillo” là chủ đề của Ultreya tại Fatima năm
2017. Lm. David nhắc nhở chúng ta rằng Cursillo nhấn mạnh đến một Chúa Giêsu sống động, bình
thường và gần gũi với chúng ta. Cursillo tìm cách khởi động, nuôi dưỡng và đào sâu thêm “sự
hiệp thông” và “tình bạn”. Để hiểu thần học hỗ trợ phương pháp Cursillo như thế nào, Lm. David
đã chia sẻ một câu nói nổi tiếng của Thánh Irenaeus, “vinh quang của Thượng Đế là con người
‘hoàn toàn sống động’ đang phát triển trong Ân Sủng”. Thánh Augustine đã tuyên bố, “tâm hồn
chúng ta không ngơi nghỉ cho đến khi được nghỉ ngơi trong Thiên Chúa". Chúng ta không bao giờ
hoàn toàn là chính mình, thoải mái như “ở nhà” ngoại trừ ở trong Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II trong thông điệp đầu tiên của ngài, “Redemptoris Hominis” đã nói, “con người
không thể sống thiếu tình yêu. Con người vẫn là một sinh vật không thể hiểu được bản thân mình,
cuộc sống thì vô nghĩa trừ khi tình yêu được tỏ lộ tới họ”. Chúng ta nhớ lại lời tuyên bố căn bản
trong Khóa Cursillo, TIN TỐT NHẤT, là: “Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô yêu thương tôi/
yêu thương chúng ta”. Mời xem tiếp
Văn Phòng Điều Hành/Trường Lãnh đạo: Hiệp Nhất trong cùng Mục Đích và Tri Thức
Anh John Ciliberti (Điều hợp viên tiếng Anh Miền VI), anh Rodrigo Becerra (Điều Hợp viên Miền
X ngành tiếng Tây Ban Nha) và chị Nguyễn Bạch Yến cựu Điều Hợp Viên Miền XI ngành tiếng
Việt nhắc nhở chúng ta về tầm nhìn của vị sáng lập đối với Văn Phòng Điều Hành là cơ cấu giúp
đơn giản hóa, điều động, tạo điều kiện sống những điều cơ bản là Kitô hữu đích thực và là người
bảo vệ sự tinh tuyền của Đặc Sủng Cursillo. Mỗi Phong trào cần một “nhóm bạn” (Trường), là
những người cống hiến bản thân trong việc đào sâu thêm sự hiểu biết của họ về Phong Trào
Cursillo. Đây là những người muốn đi sâu vào Tâm Tưởng, Mục Đích và Phương Pháp vì họ muốn
hiểu cái TẠI SAO của mọi việc. Các nhà lãnh đạo được đào tạo tốt sẽ hoạt động như men trong
phong trào. Họ không chỉ dẫn bằng cách rao giảng mà là nhân chứng sống động cho bản chất của
Đặc Sủng. Các Rollistas đều nói về “Chiều hướng lôi cuốn” của Cursillo, một phong trào của Giáo
hội “được khởi đầu bởi giáo dân” với “Một Vị Sáng Lập”, và các tiêu chuẩn đặc thù của Đặc Sủng
Cursillo. Mời xem tiếp
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Kế hoạch Chuyển Giao
Chị Cecelia Hamilton (Điều Hợp viên Miền IV ngành tiếng Anh), chị Gloria Miranda (Điều Hợp
viên Miền I ngành tiếng Tây Ban Nha) và anh Trần Ngọc Ánh (Điều hợp viên Miền I ngành tiếng
Việt) đã đưa ra định nghĩa về kế hoạch chuyển giao và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử
dụng quy trình này trong việc kiếm người thay thế. “Kế hoạch chuyển giao là một quá trình nhằm
nhận diện và phát triển các nhà lãnh đạo mới, những người có thể thay thế các nhà lãnh đạo kỳ
cựu khi họ ra đi, nghỉ hưu hoặc qua đời”. Kế hoach này đầu tiên nhận diện, rồi phát triển những
tài năng nội bộ có kinh nghiệm để đảm nhận các vai trò chủ chốt, và rồi gia tăng số người có kinh
nghiệm và khả năng, được chuẩn bị để đảm nhận những vai trò này khi cần. Các Rollistas đã đưa
ra năm lĩnh vực quan trọng của Kế Hoạch Chuyển Giao:
1) Xác định những người có tiềm năng hoặc sẵn sàng;
2) Xác định khoảng trống;
3) Phát triển kiến thức của người thay thế;
4) Tạo điều kiện lãnh đạo và
5) Gia tăng sự cam kết gắn bó của người thay thế. Mời xem tiếp

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 2019
Các kế hoạch sơ bộ đang được tiến hành để ký hợp đồng với Đại học Scranton ở Scranton, PA ,
nơi dự trù sẽ tổ chức Đại Hội cho năm 2019 trong thời gian 18-21 tháng 7. Thông tin thêm về
Đại Hội sẽ được cung cấp sau khi bản hợp đồng được hoàn tất và có hiệu lực.

Cập Nhận Chiến Dịch 3 đô la/năm và Amazon Smile
Trung tâm Cursillo Quốc Gia (NCC) đã nhận được tổng số tiền 184,991 đô la cho Chiến dịch 3
đôla/năm từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 9 năm 2018. Trung Tâm Cursillo Quốc Gia đã ứng trước
khoảng 170,000 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 1,307 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, 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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