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Niềm Hân Hoan 
Nguồn: Buổi Hội Thoại kỳ thứ nhất tại Cala Figuera, Tổ Chức Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA).1 

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 mười, Niềm Hân Hoan, được trình bày bởi Jesús Valls Flores.. 

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. 
 

 Điều làm cho một người thực sự hạnh phúc là những gì được thực hiện cho sở thích không 

quan tâm đến việc làm những gì bạn muốn, cho niềm vui bắt nguồn từ việc vượt ra ngoài 

những gì nên làm. 

 Con người được Thiên Chúa tạo dựng để sống niềm vui đuợc bắt nguồn từ sự thật đã giải 

phóng anh ta. 

 Nguồn mạch của niềm vui là ở nơi chính mình. 

 Khi chúng ta khám phá hình ảnh của chính chúng ta và tình yêu của Thiên Chúa trong 

chính chúng ta, chúng ta tìm thấy một nguồn vui vô tận. 

 Khả năng kinh ngạc bao hàm khả năng để thích thú. 

 Niềm xác tín thâm sâu rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta khiến chúng ta nhìn tất cả từ 

một viễn cảnh thực, nhưng đồng thời là một viễn cảnh lạc quan, vui vẻ, trìu mến và kinh 

ngạc. 

 Vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc không thuộc về thế gian này, là nơi mang lại 

niềm hân hoan và sự viên mãn cho các vương quốc trên thế gian này. 

 Tình bạn chân chính không chỉ phục vụ để chia sẻ nỗi buồn; mà còn để vui mừng với bạn 

mình trong niềm hân hoan vì hạnh phúc của họ và nguyên nhân của hạnh phúc đó: hy vọng, 

mong muốn và những thành công của anh ta. 

 Chúng ta cần chấp nhận hoàn cảnh của mình với niềm hân hoan. 

 Sự quảng đại của bạn phải tương ứng một cách hân hoan với sự rộng lượng. Sự rộng lượng 

hời hợt thường có xu hướng che khuất niềm vui. 

 Để gây ảnh hưởng và thuyết phục, tinh thần phải được thúc đẩy bởi một niềm xác tín vui 

tươi và hạnh phúc. 

                                                        
1 http://www.feba.info 
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Cha Giuse Vũ Đảo, SVD – Linh Hướng Quốc Gia  
 Cha Giuse đã phục vụ với tư cách là phụ tá Linh Hướng Quốc Gia kể từ 

tháng 10 năm 2015. Vào tháng 11 năm 2018, cha Giuse đồng ý làm Linh 

Hướng Quốc Gia cho Cursillo. Cha sẽ phục vụ tạm thời trong vai trò này. 

Văn Phòng Điều Hành và Nhân viên Quốc gia cảm ơn Cha vì Cha đã đồng 

ý! 
 

Cha Giuse hiện đang được bổ nhiệm vào Mục Vụ Truyền giáo tại Chủng 

viện St. Augustine ở Bay St. Louis, MS. Cha đã dự Khóa Cursillo vào tháng 

8 năm 1988 tại Marywood, CA. Cha đã phục vụ trong nhiều khóa Cursillo 

và Cursillo de Cursillos. Cha Giuse cũng đã từng là Linh Hướng của Miền VIII cho nhóm ngôn 

ngữ Việt Nam kể từ năm 2013. 

 

Phó Tế Andrés Carrillo, Phụ Tá Linh Hướng Quốc Gia 

 Văn Phòng Điều Hành và Nhân viên Quốc Gia gửi lời chúc mừng đến Phó 

Tế Andrés (Andy) Carrillo khi được chọn làm phụ tá Linh Hướng Quốc Gia 

cho Phong trào Cursillo Hoa Kỳ. Phó tế Andy đã kết hôn với Melinda và 

sống ở Santa Fe, NM. Họ có 7 người con, 16 đứa cháu và 1 đứa chắt. Phó 

tế Andy được phong chức Phó Tế Vĩnh Viễn cho Tổng Giáo Phận Santa Fe 

vào ngày 10 tháng 7 năm 1993. Ông hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Văn 

Phòng Phó Tế. Ông đã tham dự khóa Cursillo vào tháng 6 năm 1979 tại 

Tổng giáo phận Santa Fe. Phó tế Andy đã từng là Linh Hướng của Phong 

trào Cursillo Santa Fe và Miền 10 . Ông đã phục vụ trong các Khóa Cursillo và trong các Đại Hội 

Miền và Quốc Gia. 
 

Lời Cảm Ơn Đặc Biệt 
Văn phòng Điều Hành và Nhân VIÊN qUỐC GIA gửi lời chân thành cảm ơn đến Cha Alex 

Waraksa đã phục vụ với tư cách là Linh Hướng Quốc Gia Và Phó Tế Gary Terrana đã phục vụ với 

tư cách là Trợ Tá Linh Hướng Quốc Gia. Họ được khen ngợi vì đã sống và chia sẻ chứng từ về 

Đặc Sủng Nền Tảng với những người khác thông qua tình bạn. Xin chúc Cha và Phó Tế mọi điều 

tốt đẹp trong tương lai. Thiên Chúa yêu thương cha và thầy và tất cả chúng tôi cũng thế! 

 

Cần Mướn Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo Quốc gia (NCSA) 
Anh Trần Thái Hoàng, Quản Trị Viên đương nhiệm, đã quyết định không gia hạn thêm nhiệm kỳ 

3 năm nữa và anh đã yêu cầu một kế hoạch kế nhiệm để cho sự chuyển tiếp được suông sẻ khi 

nhiệm kỳ của anh kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Để biết thêm thông tin về vai trò Quản 

Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo Quốc gia, xin tham khảo Job Posting Announcement Memo trên 

trang mạng PT Cursillo quốc gia. 

 

Hội Thảo Hướng Dẫn Từng Bước Dành Cho Khóa Trưởng  
Văn phòng Điều Hành Quốc Gia đã gửi một Thông Báo (Memo) tới tất cả các Chủ Tịch Phong 

Trào các Ngôn ngữ để thông báo cho họ về Hội Thảo Hướng Dẫn Từng Bước Dành Cho Khóa 

Trưởng sắp tới sẽ được mở ra trong các Đại Hội Miền Mùa xuân 2019. Các Điều Hợp Viên Miền 

https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2019/01/Memo-NCSA-Job-posting-2019.pdf
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đã tham dự hội thảo này vào tháng 11 năm 2018. Từ đó họ sẽ mở hội thảo này trong Miền của họ. 

Các Điều Hợp Viên Miền sẽ liên lạc với các Văn Phòng Điều hành Giáo phận để chia sẻ chi tiết 

về cuộc hội thảo. Bản Hướng Dẫn Từng Bước Dành Cho Khóa Trưởng sẽ dần dần thay thế cho 

Cẩm Nang Khóa Ba Ngày hiện nay. 

 

Đây là những khoảng thời gian thú vị trong Phong trào Cursillo Hoa Kỳ, vì cơ hội tiếp tục sống và 

chia sẻ ‘di sản’ của vị sáng lập của chúng ta và món quà về Đặc Sủng Nền Tảng  của Cursillo. 

Sự thừa nhận và chấp nhận di sản này không phải là một thắc mắc về các nguyên tắc, mà là đi 

theo một hoạt động tông đồ tự nhiên. Người thừa kế hợp pháp của di sản này là người thể hiện sự 

nhiệt tình trong lời thưa “Xin vâng” của họ cho lời mời gọi của phương pháp độc đáo mà Cursillo 

đề xuất. Do đó, di sản này không thể được tiếp nhận bởi chỉ một người, mà bởi một nhóm bạn 

cùng đổng hành với nhau. (Di Chúc Tâm Linh của Tôi) 
 

 

Sách Mới 

 Tư duy của Eduardo Bonnín, Quyển I, là cuốn sách đầu tiên trong bộ 

sách bao gồm các tác phẩm của ông từ các rollo, bài báo, bài tiểu luận, 

v.v. phản ánh tâm lý của ông - tư duy của ông. Dưới đây là một đoạn 

trích từ một trong những bài viết trong cuốn sách này: 

 

Kitô giáo không phải là một học thuyết được biết đến mà là một thực tế 

phải được sống. Để thể hiện ý nghĩa của việc trở thành Kitô hữu trong 

cuộc sống hàng ngày, Kitô giáo phải được sống trong mối liên hệ với 

chính cuộc sống, bắt nguồn từ cuộc sống. . . Thiên Chúa trong Chúa Kitô 

yêu thương chúng ta. Chúa yêu tôi. Là Kitô hữu, hơn tất cả, là cảm thấy 

được Chúa yêu và sống trong sự ngạc nhiên về tình yêu đó. Cho phép 

mình được Thiên Chúa yêu thương chính là điều thực sự là Kitô hữu 

nhất. Nhưng để nắm bắt điều này, để trải nghiệm nó, để tìm thấy Thiên 

Chúa Đấng là tình yêu, như chính Ngài, chúng ta cần phải biểu thị chính mình với Ngài như chính 

con người của chúng ta. - Eduardo Bonnín 
 

18 bài viết / rollo trong cuốn sách này có thể được sử dụng như là một bài nói chuyện về kỹ thuật 

trong Trường Lãnh Đạo. Cursillista có thể mua cuốn sách Tư duy của Eduardo Bonnín, Quyển I, 

mục số 721, với giá 10 đô la bằng cách gọi cho Trung Tâm Cursillo Quốc Gia tại số điện thoại 

512-746-2020 hoặc trực tuyến tại https://www.natl-cursillo.org . 
 

 

Đại Hội Toàn Quốc 2019 
Đại Hội Toàn Quốc lần thứ 29 sẽ được tổ chức vào ngày 18-21 tháng 7 năm 2019 tại Đại học 

Scranton, một trường đại học Dòng Tên xinh đẹp, nằm ở trung tâm khu vực Đông Bắc 

Pennsylvania. Đại học này cách Sân bay Quốc tế Wilkes-Barre / Scranton (AVP) khoảng 8 dặm. 

Đại Hội này sẽ rất đặc biệt vì Phong trào Cursillo Hoa Kỳ sẽ kết hợp với các Cursillistas ở Mallorca 

để kỷ niệm 75 năm ngày khóa Cursillo đầu tiên được tổ chức vào tháng 8 năm 1944. Dự kiến đây 

sẽ là một Đại Hội với đầy đủ với những vị khách đặc biệt từ Mallorca, hàng trăm Cursillista, giáo 

sĩ và giáo dân, từ các nhóm ngôn ngữ khác nhau của Hoa Kỳ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung hoa, 

tiếng Philippin, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt. Việc đăng ký tham 

https://www.natl-cursillo.org/
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dự Đại Hội toàn quốc lần thứ 29 hiện đang bắt đầu! Hãy đăng ký ngay hôm nay! Hẹn gặp các bạn 

ở đó – và mang theo một người bạn nữa nhé! 

 

Truy cập trang web National Cursillo để đăng ký trực tuyến hoặc tải các mẫu đơn tại: 

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

https://www.natl-cursillo.org/espanol/inermo/  (tiếng Tây Ban Nha) 

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

 

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! 

 

 
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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