Thang 12, 2019

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.
• 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 [Grab your reader’s attention with a
cuộc sống với nét quả cảm
anh hùng, thay vì nét bình great quote from the document or
thường và gần gũi.
• Thường thì con người use this space to emphasize a key
nhìn tôn giáo như một rào
chắn để trong đó, người ta point. To place this text box
có thể nương náu, hoặc như
là một nhà đậu xe hoặc anywhere on the page, just drag it.]
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.

Bản Tin Trung Ương – Tháng 12, 2019

• 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.

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!

Nadia Lopez- 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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