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Sự Bình Thường
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 chín, Sự Bình Thường, được trình bày bởi Antonio Punyed
Recasens. 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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• Để nhận ra những thăng trầm mà bạn đang gặp phải trên hành trình đời sống thường nhật của
bạn. Việc tái khẳng định bản thân theo cách bình thường này sẽ giúp để xác định những gì thực sự
quan trọng, đó là, ý thức mà con người có thể đặt vào cuộc sống của mình.
• Khả năng nhìn cùng sự vật cũ với nhãn quan mới.
• Người ta thường có khuynh hướng trình bày quan điểm Kitô giáo về cuộc sống với nét quả cảm
anh hùng, thay vì nét bình thường và gần gũi.
• Thường thì con người nhìn tôn giáo như một rào chắn để trong đó, người ta có thể nương náu,
hoặc như là một nhà đậu xe hoặc như một chiếc ghế bành (để tìm sự thoải mái). Những gì xem là
sự bình thường lại là một thứ khác.
• Chỉ con người đích thực mới học được nghệ thuật làm sao nhìn ra sự kỳ diệu hàm chứa trong
những gì hiện có và ổn định, những thứ thông thường cũng như những thứ xưa cũ.
• Tình yêu vén mở cho ta thấy cuộc sống là một món quà, có thể được khám phá và có giá trị trong
từng chi tiết của cuộc sống.
• Cái được coi là tương đối hay thứ yếu cho thấy, trong một tình huống cụ thể nào đó, một mức độ
của mục đích và ao ước siêu nhiên trong tiềm thức không thể lay chuyển.
• Người giáo dân ảnh hưởng đến thế giới khi thực thi cái làm cho anh ta là một con người độc đáo
tại một nơi chốn nhất định.
• Cuộc sống là những gì chúng ta làm và những gì xảy ra với chúng ta, không hơn không kém.
Điều quan trọng là hiểu biết sâu sắc hơn động cơ hàng ngày của chúng ta, về những sự việc thông
thường và bình thường.
• Khi người ta hướng tới những gì người ta muốn đạt được và áp dụng mọi nỗ lực không ngừng
và trung thực của họ, thường thì họ sẽ dần dần cảm thấy thanh thản và vui tươi như là họ thu nhận
được nó một cách tự nhiên, bình thường và nhân bản.
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Những Điểm Nổi Bật ở Trung Tâm Cursillo Quốc Gia trong Tài Khóa 2018
Hành Chánh

• Quỹ hưu bổng 403(b) đã được tái thiết lập và đã được chấp nhận từ IRS vào ngày 5 tháng 6 năm
2018.
• Báo cáo kiểm tra tài chính của tài khóa 2017 đã hoàn tất vào ngày 3 tháng 4 năm 2018.
• Phong Trào Cursillo Quốc Gia tiếp tục mời tất cả các Cursillistas tham gia trong việc cầu nguyện
cho tiến trình phong chân phước và phong thánh cho ông Eduardo Bonnín.
Trung Tâm Tài Liệu PT Cursillo (Nhà Sách)
• Trung tâm Cursillo Quốc Gia (NCC) đã giới thiệu những sách mới sau đây:
 Eduardo Bonnín Aguiló - 100 năm - Tiểu sử & Tâm Tưởng - tiếng Anh và tiếng Tây Ban
Nha của OMCC
 Kế Hoạch Cứu Rỗi của Thiên Chúa (GPS) – Định Vị Hướng Đi trong Ngày thứ Tư của
Lm. Frank Salmani
 Empezando El 4 ° Dia (Khởi Đầu Ngày thứ Tư) của Bartolomé Arrom Gual
Tài Chánh Hỗ Trợ PT Cursillo
Trung tâm Cursillo Toàn quốc (NCC) đã nhận được tổng số tiền đóng góp là 194.874 đô la trong
Chiến dịch 3 đôla một năm từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 11 năm 2018. NCC đã ứng trước
khoảng 185.500 đô la cho việc:
 hỗ trợ 12 Giáo Phận trong việc thiết lập phong trào qua việc cung cấp sách, miễn phí ghi
danh tham dự Đại hội toàn quốc, hội thảo, v.v.: 5.500 đô la
 giảm thêm 10% giá sách trong năm 2015 và 2016 là: 70.000 đô la
 giảm lệ phí ghi danh Đại Hội Toàn Quốc trong năm 2014, 2015, 2016, 2017 và 2018 là:
70.000 đô la
 cung cấp 401 chứng phiếu tham dự Đại Hội Toàn Quốc cho các Chủ Tịch Phong Trào/GP:
40.000 đô la
Đóng góp cho Chiến dịch 3 đôla một năm đã giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Tâm Quốc Gia đã nhận được 1.505 đô la từ Smile Amazon Foundation nhờ sự tham gia của
nhiều Cursillistas!
Tổ Chức Đại Hội Cursillo
Đại hội toàn quốc được tổ chức vào ngày 16 đến 19 tháng 8, 2018 với sự tham dự của 3 Giám
Mục, 45 Giáo Sĩ và Tu Sĩ, nhiều vị khách quý đến từ khắp nơi trên thế giới bao gồm Chủ Tịch
OMCC, Ủy Ban Điều Hành và các thành viên Nhóm Quốc Tế NACG, thành viên Nhóm Quốc
Tế APG và khoảng 670 Cursillistas của 7 nhóm ngôn ngữ tại Hoa Kỳ. Mời xem slideshow và vào
Trung Tâm Học Liệu để đọc, xem và nghe các bài Rollos tại Đại Hội.
Tài Chánh và Điều Hành Trung Tâm Cursillo Quốc Gia

Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc có thu nhập 21.999 đô la cho tài khóa 2018 (tháng 10 năm 2017
đến tháng 9 năm 2018). 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
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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
cho Đại Hội Quốc Gia năm 2019 trong thời gian 18-21 tháng 7 năm 2019. Thông tin thêm về
Đại Hội sẽ được cung cấp sau khi bản hợp đồng được hoàn tất và có hiệu lực.
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 2018. 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 2019.

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
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.
Xin vui lòng tiếp tục quảng bá cho Chiến Dịch 3 đôla một 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!

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
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