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Phong Trào Ðồng Hành 
Tĩnh Tâm Ban Phục Vụ  
30/10-2/11, 2003 

Ðề Tài Cầu Nguyện 
Ðồng Hành và Ân Sủng Cộng Ðoàn 

 
Ơn Sủng của một Cộng Ðoàn 
 
Mỗi người chúng ta mang đến cho nhau ân sủng cá nhân. nhưng khi chúng ta mang đến 
cho nhau và mở lòng đón nhận như là của chính mình thì tất cả ân sủng cá nhân tổng hợp 
lại sẽ trở thành ân sủng của cộng đoàn. (Ðây là tư tưởng “Cùng suy tư với Giáo Hội - 
Sentir cum ecclesiate -  trong khía cạnh của một cộng đoàn.) 
 
Kinh nghiệm này thật quý để rồi chúng ta có dịp nhình đến ân sủng của các anh chị em 
quy tụ lại để chia sẻ những điều mà lòng ao ước và hy vọng được cùng nhau lao tác. Nếu 
những tâm tình phục vụ này chỉ nằm ở khía cạnh cá nhân thì đó cũng chỉ là thái độ đáp 
trả của một cá nhân. Nhưng nếu cùng nhau chia sẻ về lòng ao ước trong khi phục vụ và 
cho nhau niềm hy vọng và nhìn thấy chúng ta có cùng một ơn gọi, cùng một sứ mệnh 
chung (không phải là cùng một công việc) thì chúng ta sẽ nhận ra chúng ta có nợ với 
nhau, và món nợ đó là món nợ tương thân tương ái (Phaolô), va thấy hình ảnh đích thực 
của Cộng Ðoàn Ðồng Hành trong Thánh ý của Thiên Chúa. Khi nhìn như vậy thì có lẽ 
đây chính là ân sủng của một cộng đoàn -  cùng nhau nhận định, sai đi, hổ trợ, và lượng 
định với nhau. Ðể rồi sau khi trở về cảm giác tôi được lắng nghe, cảm thông, và sự hổ trợ 
của các anh chị em chính là khí cụ tôi sẽ mang trong lòng khi ra đi phục vụ. Ngay cả 
trong khía cạnh phục vụ trong môi trường của mình đang ưu tư thì tôi nhận được sự hổ 
trợ và cho đi nhửng gì tôi đang ấp ủ trong lòng để cùng với anh em sống theo nhịp sống 
của Phong Trào. 
 
Suy Niệm Lời Chúa: Cây Nho Thật Ga 15:1-17  
 
(Ơn Xin: Xin cho cảm nhận được lòng ao ước của Thầy muốn kết hiệp với chúng ta) 
15:1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 
15:2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào 
sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 
 
(Ơn Xin: Xin cho cảm nhận được ý nghĩa đích thậ t của tình yêu mến nhau trong Thầy) 
15:3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 
15:4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự 
mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại 
trong Thầy. 
15:5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì 
người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 
15:6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo Người ta 
nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 
15:7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ 
xin. anh em sẽ được như ý. 
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15:8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ 
của Thầy. 
15:9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em 
hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 
15:10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, 
như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 
15:11 các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm 
vui của anh em được nên trọn vẹn. 
15:12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh 
em. 
15:13 Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho 
bạn hữu. 
 
(Ơn Xin: Xin cho cảm nhận được giá trị của lời mời gọi của Thầy làm bạn đồng hành với Thầy trong 
sứ mệnh) 
15:14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 
15:15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất 
cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 
15:16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh 
em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì 
anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 
15:17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.  
 
 
Mục Ðích 
 

1. Chia sẻ những Suy tư và Ánh sáng đang có về môi trường mình đang phục vụ. 
 

Là những người yêu quý cộng đoàn (phong trào), mong muốn được phục vụ 
Thiên Chúa và anh em qua cộng đoàn, chúng ta luôn mang nặng trong lòng những 
suy tư , hoài bảo, bắt nguồn từ ước muốn đích thực đem Ân sủng Yêu thương đến 
với mọi người qua những thực tế quan sát được hoặc trải qua trong khi phục vụ . 
Những suy tư, hoài bảo này không bắt nguồn từ những ước muốn xa vời, viễn 
vông, nhưng từ những kinh nghiệm sống động và nhất là từ chính những tiếng kêu 
nghe được trên đường phục vụ, nơi các anh chị em tại địa phương, trong môi 
trường chúng ta đang phục vụ. Khi những tâm tình yêu mến và ước ao phục vụ 
anh em được chúng ta dâng cho Thiên Chúa, Thần Khí sẻ mang cho chúng ta 
những Ánh sáng. 
 
Những Suy tư  và Ánh sáng chúng ta nhận được chắc chắn cũng đã và đang đánh 
thức những ước mơ trong lòng mỗi người mà có thể chúng ta chưa một lần có dịp 
chia sẻ với người khác để cùng nhau góp lại thành một hình ảnh như Thiên Chúa 
muốn về phong trào của chúng ta. 
 
Trong lần gặp nhau lần này, chúng ta ao ước cùng nhau sống một trong những nét 
đẹp của đời sống Cộng Đoàn là chia sẻ với nhau những Suy tư và Ánh Sáng mỗi 
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người đang có, về nơi chúng ta đang sống và được kêu gọi dấn thân phục vụ trong 
và cho Phong trào.  

 
2. Nhận định và cập nhật hóa đường hướng phục vụ của Phong trào trong 3 năm sắp 

tới. Ðúc kết để có một tài liệu để phân phát vào cuối khóa. 
 

Những niềm hy vọng sâu xa trong lòng luôn dẫn dắt mỗi người tìm về Ơn gọi mà 
Thiên Chúa dành cho chính mình. Cũng vậy, để khám phá ra tiếng gọi của Thiên 
Chúa dành cho cả phong trào, chúng ta cần trở về với niền hy vọng của mỗi 
người, để rồi cùng tìm ra những niền hy vọng chung qua việc chia sẻ, từ đó sẽ 
giúp nhau hiểu được những gì Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta, như một 
cộng đoàn.   

 
Cuối năm 1997, tại New Orleans, cả phong trào cũng đã cùng nhận định và chọn 
cho mình một Chương trình và Đường hướng Hoạt động trong thời gian 5 năm. 
Đây là lúc chúng ta nên cùng nhau ngồi lại, trong tâm tình tạ ơn và ngợi khen 
Thiên Chúa, nhận xem chúng ta đang ở đâu trong những ước mơ, kế hoạch đã có 
này.  

 
Sau 5 năm, với bao nhiêu biến cố, sự phát triển của các nhóm Youths, những tiến 
bộ trong việc gia nhập CLC, các khóa Thao Luyện Nhẹ Nhàng, một khái niệm 
càng ngày được rỏ ràng hơn của đặc tánh cộng đoàn và tông đồ của phong trào,  
v.v... việc ngồi lại nhận định càng thêm cần thiết hơn bao giờ hết để: 
Hướng đi của phong trào trong Thánh Ý của Chúa trong 3 năm tới. Nhận định 
thực tại của các Vùng cũng như các Ban Ngành.  
Lượng định thành quả đạt được dựa trên Kế Hoạch 5 năm vừa rồi. 
Định hướng đi cho cả phong trào cho 3 năm sắp tới nhằm đáp ứng một cách hữu 
hiệu hơn lời mời gọi của Chúa Kitô. 

 
3. Giải quyết những công việc điều hành cần thiết (xem agenda đính kèm) 

 
Chuẩn Bị 

 
1. Ánh Sáng (Cho tất cả mọi người) 
 

Thiên Chúa đặc vào lòng tôi nhửng niềm hy vọng, ước mơ và ánh sáng nào 
cho Cộng Ðoàn trong lãng vực phục vụ của tôi cho Cộng Ðoàn? 
 
Dựa trên đoạn phúc âm Gioan 15: (Cây nho thật) cũng như trên những nhận định 
về tình trạng hiện tại, xin các anh chị em cầu nguyện về những ưu tư và ánh sáng 
cho Ban Ngành hoặc môi trường mình đang, hoặc có ao ước, dấn thân phục vụ.  
 
Thí dụ cho môi trường huấn luyện, cầu nguyện và nhận định trên câu hỏi sau đây: 
Anh chị có Nhận xét, Suy tư, Ánh sáng và Đề nghị gì về các sinh hoạt sau đây: 
a. Các khóa Tĩnh tâm Linh Thao hàng năm 
b. Các khóa Thao Luyện Nhẹ Nhàng 
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c. Các sinh hoạt của Nhóm địa phương (họp nhóm, huấn luyện, phục vụ v.v...) 
d. Các nhóm Youth tại địa phương 
e. Các nhu cầu khác  
Trên đây chỉ là một thí dụ đơn sơ thôi, vì chính Thần Khí Thiên Chúa mới chính 
là người soi sáng và ban ánh sánh về các nhu cầu đích thực và phương cách. 

 
2. Ðể giúp anh chị cầu nguyện và nhận định ơn gọi cho lãnh vực phục vụ của mình, 

xin các Trưởng Vùng và Trưởng các Ban Ngành đọc lại Tài liệu Kế Hoạch 5 năm 
và viết một bản đúc kết về tình trạng hiện tại của Vùng hoặc Ban Ngành mình 
đang phục vụ, dựa trên những hoạch định đã có trong tài liệu nói trên. 

 
3. Xin các anh chị em đọc tài liệu Kế Hoạch 5 Năm và Project 120 của CLC về Tinh 

Thần của một Cộng đoàn Tông Đồ (xem tài liệu đính kèm).  
 
4. Và xin đúc kết những kết quả và ơn nhận được, và chia sẻ qua email, nếu có thể, 

trước khi về họp mặt. Nếu thời gian không có thể chuyển qua email, xin các anh 
chị đúc kết lại những ơn và tâm tình cầu nguyện và mang theo 40 bản cho mọi 
người. 
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Kế Hoạch 5 năm 

 
 

Ðúc kết khóa Họp Mặt Cuối Năm  
New Orleans, 27-31/12/1997  

Mục Ðích 

· Ðồng Tâm nhất trí về đường hướng phục vụ của phong trào.  
· Ðể hiểu rõ hơn ơn gọi và sứ mệnh của mình. 
  

Ban Phục Vụ Phong Trào, Vùng, Nhóm 

Tinh Thần & Lý Tưởng:  
Với ao ước được phục vụ phong trào một cách hữu hiệu hơn, qua cơ cấu mới và trong tinh thần teamwork, ban 
phục vụ phong trào xin được vạch ra một số đường hướng hoạt động cho những năm tới. 

1. Cảm thấy thuộc về phong trào và hiểu biết lý tưởng của phong trào  

Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Một số các nhóm, tuy vẫn đi với phong trào bao năm qua, nhưng vẫn chưa hiểu rõ 
đường hướng, cũng như những khó khăn của phong trào. Dần dần, có thể dẫn đến những tình trạng: 

- Nhóm không biết đi về đâu.  
- Thiếu sự cộng tác của các nhóm địa phương vào công việc chung của cả phong trào. 
- Hoang mang, chia rẽ, hay bỏ cuộc. 

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: ExCo, qua sự cộng tác của các trưởng vùng, sẽ xử dụng các phương tiện liên lạc 
(gặp gỡ, báo, internet,.v.v.) để cung cấp tin tức đến các nhóm địa phương. 

Mục Tiêu: Gây dựng tinh thần hiệp nhất trong phong trào. 

2.  Nâng cao đời sống cầu nguyện và nuôi dưỡng đời sống đức tin 

Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Ða số các nhóm có tình thân và tinh thần nhưng vẫn cần được cùng nhau nâng cao đời 
sống cầu nguyện, cũng như đức tin, qua việc học hỏi giáo lý và thần học. Nếu không, có thể dẫn đến tình trạng: 

- Nhóm dậm chân tại chỗ.  
- Nhóm dần dần mất identity. 

Nếu chỉ có một hai người trong nhóm học hỏi mà thôi, có thể dẫn đến chia rẽ, tự tôn hoặc mặc cảm giữa các 
nhóm viên. 

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Phong trào tiếp tục cung cấp các nguồn tài liệu huấn luyện, các khoá huấn luyện, 
các khoá Linh Thao,.v.v. và khuyến khích các nhóm cùng đi tĩnh tâm chung.  

Mục Tiêu: Nâng cao đời sống tâm linh của nhóm viên, và hướng về lối sống cộng đoàn, qua đó xác định identity 
của một nhóm Ðồng Hành.  

3. Ðến với những người nghèo  
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Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Một vài cá nhân và nhóm đã và đang có những hoạt động tông đồ giúp những người 
thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Những hoạt động này cần được khuyến khích mạnh mẽ hơn trong phong 
trào. Nếu không, phong trào có thể bị hiểu lầm: thiếu hoạt động tông đồ, thiếu tinh thần liên đới với người nghèo 
khó, hoặc bị cho rằng chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện.  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Phong trào khuyến khích cá nhân cũng như nhóm cùng chia sẻ tinh thần và vật chất 
với những người nghèo khó.  
Sau đó, ý thức liên đới với người nghèo có thể được thể hiện sâu hơn qua sự chọn lựa của cá nhân, nhóm, và 
cả phong trào.  

Mục Tiêu: Nâng đỡ, an ủi những người nghèo khó, đau khổ, và qua đó cảm nhận được tình yêu của Chúa cho 
chính mình.  

4. Các thành phần trong ExCo làm việc chung và liên lạc mật thiết với các nhóm địa phương  

Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Cơ cấu mới của ExCo đã đem lại cho phong trào một cách làm việc hữu hiệu hơn, 
nhưng các thành viên trong ExCo cần liên hệ với nhau một cách chặt chẽ hơn. Ðồng thời, ExCo cần giữ liên lạc 
mật thiết hơn với các nhóm địa phương. Nếu không, có thể đưa đến hậu quả:  

- Những người có trách nhiệm bị kiệt sức; những người khác lại cảm thấy bị bỏ rơi.  
- Dễ gây phân biệt, chia rẽ trong phong trào.  
- Nhóm viên tại địa phương cảm thấy xa cách với những sinh hoạt của phong trào.  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Sau mỗi sinh hoạt quan trọng xin các ban, vùng làm evaluation (trong sự cảm thông 
và tinh thần xây dựng) để chia sẻ kinh nghiệm với nhau.  
Các thành phần trong ExCo nên tạo cơ hội làm việc chung để hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau.  

Mục Tiêu: Xây dựng tinh thần teamwork trong toàn phong trào.  

5. Hiểu rõ nhu cầu tài chánh của phong trào  

Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Tuy một số bạn đã tích cực đóng góp nhưng đa số vẫn chưa hiểu rõ nhu cầu tài chánh 
của phong trào và không đáp ứng đủ trong công việc gây quỹ. Do đó phong trào bị bế tắc và thiếu phương tiện 
để:  

- Tổ chức các khoá huấn luyện, các khóa Linh Thao.  
- Thực hiện báo Ðồng Hành.  
- Duy trì hệ thống liên lạc trên Internet.  
- Ðóng góp với tỉnh dòng về các chi phí của cha tuyên úy.  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng:  

-  Ngắn hạn: Phong trào, qua các trưởng vùng cũng như qua các phương tiện truyền thông (báo, internet,.v.v.) 
cần nêu rõ mục đích của việc gây quỹ và báo cáo về chi tiêu của năm qua.  
-  Dài hạn: Khi các nhóm hiểu rõ đường hướng và nhu cầu tài chánh của phong trào, nhóm viên sẽ sẵn sàng 
đóng góp hơn, và coi đó như một trách nhiệm của chính mình.  

Mục Tiêu: Phong trào có đủ phương tiện tài chánh cho các hoạt động.  

6. Dùng báo Ðồng Hành để phổ biến đường hướng của phong trào  

Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Trong tình trạng hiện nay, báo Ðồng Hành chưa phổ biến đường hướng của phong trào 
và chưa cung cấp đủ tài liệu cho các nhóm địa phương. Vi thế:  
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- Các nhóm không cảm thấy sự cần thiết của tờ báo.  
- Các nhóm thiếu cảm thông và hiểu biết đường hướng của phong trào.  
- Tờ báo dần trở nên đơn điệu vì chỉ có những bài chia sẻ cảm nghiệm cá nhân.  
- Các nhóm không cộng tác bài vở cũng như tài chánh cho tờ báo.  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Thành lập ban biên tập để phổ biến đường hướng của phong trào và giúp cải tiến 
nội dung tờ báo.  
     Ban báo xin các bài viết về tâm tình và các sinh hoạt của các nhóm khắp nơi.  

Mục Tiêu: Báo Ðồng Hành trở nên một phương tiện hữu hiệu để giúp các nhóm địa phương cùng chung một 
nhịp điệu với phong trào.  
     Báo Ðồng Hành trở nên một nhịp cầu nối kết các nhóm với nhau.  

Ban Youth Ministry  

Tinh Thần & Lý Tưởng:  
Với ước mong giúp các em lớn lên trong tình thương của Chúa và đáp trả tình thương này bằng cách sẵn sàng 
cộng tác vào chương trình của Ngài, đồng thời giúp các em lớn lên trên hai phương diện nhân bản và tâm linh.  

Ban Youth Ministry dựa trên những hoàn cảnh mà các em đang đương đầu hiện nay, xin được đề nghị những 
đường hướng hoạt động cho phong trào trong vòng 5 năm tới.  

1. Liên hệ mật thiết với Chúa Kitô  

Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Trong môi trường xã hội hiện nay, các em khó cảm nhận được hình ảnh trung thực về 
Chúa Kitô. Giáo hội, và cha mẹ dù thương con vẫn còn thiếu sót trong việc mang lại cho giới trẻ một hình ảnh 
trung thực đó. Do đó đời sống đức tin các em lung lay và dễ xa Chúa.  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Giúp các em nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày, qua 
những sinh hoạt như tĩnh tâm theo phương pháp Linh Thao, các buổi họp để chia sẻ đức tin, phút hồi tâm, hầu 
mang lại cho các em hình ảnh của một Thiên Chúa tình thương.  
     Nên có những buổi họp mặt dành riêng cho giới trẻ trong phong trào.  

Mục Tiêu: Giúp các em khám phá tình thương và làm triển nở mối tương quan cùng Thiên Chúa bằng chính 
những kinh nghiệm cá nhân.  

2. Biết và hiểu mình là ai  

Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Nhiều em không cảm thấy mình thuộc về một phong trào hay đoàn thể đoàn mà nơi đó 
các em có thể chia sẻ tình bạn, tìm hiểu giá trị con người của mình, cũng như phát triển tài năng cá nhân. Do đó 
nhiều em đi tìm sự chấp nhận từ các môi trường không tốt khác như băng đảng, hoặc những lối sống phóng 
khoáng, trụy lạc.  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Giúp và khuyến khích các em tổ chức những buổi sinh hoạt như picnic, thể thao và 
công tác xã hội. Qua những sinh hoạt này các em sẽ có dịp phát triển những tương quan và liên hệ với người 
khác (communication, cởi mở, teamwork, và nâng đỡ) và chính mình.  
     Ðào tạo các Hướng Dẫn Viên để chính họ có thể huấn luyện người khác.  
     Mời các em cộng tác vào việc tổ chức và hướng dẫn các khoá Ephata và Come and See.  

Mục Tiêu: Ðào tạo và phát triển một cộng đoàn nhân chứng hướng về kỷ nguyên mới.  

3. Chấp nhận các em the way they are  
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Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Nhiều em bị khủng hoảng về Identity vì phải chung đụng giữa hai nền văn hoá đối chọi. 
Do đó các em có thể bị cuốn theo lối sống đương thời; đôi khi những lối sống này dẫn tới những chọn lựa sai lầm 
trong cuộc sống.  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Tạo những cơ hội thuận tiện để cha mẹ và con cái có dịp làm việc chung với nhau 
để củng cố mối liên hệ gia đình qua các sinh hoạt như đêm gia đình, họp nhóm tại nhà mỗi em, những công tác 
xã hội tại địa phương.  

Mục Tiêu: Xoá tan những dị biệt và ngăn cách, đồng thời gầy dựng sự cảm thông giữa cha mẹ và các em.  

Ban Gia Ðình  

Tinh thần & Lý tưởng:  

· Dùng Linh thao và những phương pháp của thánh I Nhã làm khí cụ mang lại hạnh phúc cho các gia đình  
· Biết nhận định và chọn lựa đúng ơn gọi Chúa dành cho mình  
· Áp dụng lối sống Ðồng Hành trong mọi giai đoạn của đời sống gia đình, trước cũng như sau khi lập đình  
·  Biến gia đình Ðồng Hành thành một cộng đoàn tông đồ  

1. Chúa Hiện Diện trong gia đình để dạy dỗ và yêu thương con cái  

Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Một số vợ chồng trẻ có đạo nhưng chưa biết và hiểu ý Chúa, làm việc vất vả, không có 
giờ cho con cái, không biết cách dạy con. Do đó con cái không có một hình ảnh trung thực về Chúa, cảm thấy bơ 
vơ, xa gia đình. Gia đình mất hạnh phúc, mất bình an.  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Tạo những sinh hoạt giúp các gia đình có cơ hội biết Chúa một cách sâu xa hơn và 
được học hỏi về cách dạy dỗ con cái trong môi trường xã hội ngày nay; thí dụ như các khóa Linh thao cho gia 
đình, những buổi diễn thuyết về đề tài gia đình, các sinh hoạt picnic cho gia đình v.v...  

Mục Tiêu: Giúp các gia đình có cùng cảm nghiệm sâu xa với Chúa và với nhau. Kết thân với Chúa và yêu nhau 
như Chúa yêu. Giúp hàn gắn, chữa lành và tìm Chúa trong những đau khổ, khó khăn của gia đình, giúp gia đình 
có hình ảnh trung thực về Chúa.  

2. Gia Ðình là sứ mệnh ưu tiên của vợ chồng  

Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Một số vợ chồng thuộc gia đình Ðồng Hành, sinh hoạt trong phong trào hăng say đôi lúc 
quên đi bổn phận gia đình. Do đó, gia đình mất hạnh phúc, bất bình với phong trào, gia đình đổ vỡ.  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Tạo những cơ hội để gia đình Ðồng Hành biết nhận định và dung hòa đời sống phục 
vụ và đời sống gia đình. Thí dụ, tổ chức các khóa Linh Thao Nhận Ðịnh Sứ Mệnh, nhờ cộng đoàn giúp nhận định 
đúng, mức độ dấn thân,.v.v.  

Mục Tiêu: Giúp nhắc nhớ để có ý thức đúng về vai trò của đời sống phục vụ và đời sống gia đình.  

3. Khi Lối Sống Gia đình Ðồng Hành Không Ðược Hiểu và Chấp Nhận  

Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Sau khi lập gia đình một thời gian ngắn, một số anh chị không còn tiếp tục sinh hoạt với 
Ðồng Hành. Còn có những vợ chồng tiếp tục lối sống Ðồng Hành, nhưng nhiều khi không được những người 
chung quanh nâng đỡ. Do đó, họ cảm thấy cô đơn lẻ loi và dễ bỏ cuộc.  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Giúp nhóm viên hiểu rõ hơn về lối sống Ðồng Hành, thí dụ: các khóa huấn luyện về 
CLC charism chia sẻ trên báo Ðồng Hành những kinh nghiệm của những gia đình đã chọn lối sống Ðồng Hành 
tạo cơ hội cho các gia đình Ðồng Hành gặp gỡ và nâng đỡ nhau, v.v...  
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Mục Tiêu: Giúp các nhóm viên Ðồng Hành thấu hiểu lối sống mình muốn chọn, để có thể làm phong phú hóa đời 
sống gia đình.  

4. Chuẩn bị Trước Khi Bước Vào Ðời Sống Hôn Nhân  

Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Một số vợ chồng trước khi lập gia đình không có ý thức và không có đủ huấn luyện về 
đời sống gia đình Công giáo.  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Tổ chức những sinh hoạt cho các cặp có cơ hội sửa soạn, tìm hiểu thêm về tâm lý 
cũng như đức tin trước khi bước vào đời sống vợ chồng, thí dụ như: giúp giáo phận tổ chức các khóa dự bị hôn 
nhân, tổ chức những buổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế về đời sống gia đính, phổ biến trên báo Ðồng Hành những 
đề tài giúp chuẩn bị cho đời sống hôn nhân tổ chức những khóa tĩnh tâm giúp nhận định ơn gọi hôn nhân...  

Mục Tiêu: Giúp các cặp hiểu biết bí tích hôn nhân trước khi cam kết suốt đời.  

 
Ban Huấn Luyện và Tài Liệu  

Tinh thần & Lý tưởng:  

Với ý thức rằng:  

· Mặc dù với bao giới hạn của mình, chúng ta được vinh hạnh mời cộng tác vào sứ mệnh của Chúa Kitô  
· Chúa Thánh Thần là nguồn Sức mạnh, Hy vọng và Khôn ngoan  
· Và với ao ước đáp trả những nhu cầu của các bạn, cũng như của chính mình  

1. Ao Ước Ði Xa Hơn Trong Lối Sống Ðồng Hành  

Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Trong nhiều nhóm giữa nhóm viên, có những ước ao khác nhau; người thì chỉ mong tìm 
bạn bè và nơi giải trí lành mạnh, người thì muốn được nâng đỡ tinh thần cho chính mình, người khác thì sử dụng 
nhóm để lấy lại sức phục vụ nơi khác. Trong khi có những thành phần khác muốn đi xa hơn trong lối sống Ðồng 
Hành. Do đó, nhóm có thể cản trở sự phát triển của những nhóm viên có ao ước sâu xa này, nhóm đi lòng vòng.  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Trước khi gia nhập nhóm, giới thiệu rõ ràng đường hướng và mục tiêu của Ðồng 
Hành cho ứng viên. Mời gọi và khuyến khích nhóm viên tham dự các khóa Linh Thao dài hạn, các khóa huấn 
luyện và các buổi Họp Mặt. Nhác nhở nhóm viên có ao ước đi xa hơn trong lối sống Ðồng Hành noi gương Chúa 
Kitô khiêm nhường, đến để phục vụ.  

Mục Tiêu: Giúp anh em nhận ra, và đáp lại ơn gọi của Chúa.  

2. Những Phương tiện để đạt đến lý tưởng Ðồng Hành  

Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Ðối với những anh chị có ước ao sâu xa để tiến tới, nhiều khi ngoài những ngăn trở có 
thể đến từ nhóm, họ không nhận được những sự giúp đỡ cần thiết như: linh hướng, khóa Linh Thao dài hạn, 
những khóa huấn luyện về đường hướng để tiến xa hơn. Do đó, họ nản lòng.  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Tìm ra và giới thiệu những sự giúp đỡ sẵn có trong vùng: tu sĩ hay giáo dân theo 
linh đạo Y Nhã có thể linh hướng họ, những khóa cấm phòng dài hạn và Linh Thao trong cuộc sống Ðồng Hành 
cần đào tạo những linh hướng, cung cấp những khóa huấn luyện về đường hướng để tiến xa hơn.  

Mục Tiêu: Giới thiệu đường hướng và cung cấp phương tiện cho anh em đang khao khát.  

3. Lý Tưởng và các giai đoạn tiến triển của Ðồng Hành  
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Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: Ða số các nhóm đã được thành hình từ nhũng ước mơ cao đẹp và sinh hoạt hăng say 
trong những năm đàu, nhưng vì chưa được hướng dẫn để biết rõ về: identity của nhóm lý tưởng và hướng đi của 
nhóm liên hệ với phong trào, Nhu cầu huấn luyện theo trình đô. Do đó, - Các nhóm dậm chân tại chỗ, đi lòng 
vòng hoặc tan rã Nếu huấn luyện không đúng theo trình độ thì anh em sẽ chán nản, hoặc không tiếp thu được vì 
không thích hợp với trình độ của mình Các nhóm sống cô lập và không nẩy sinh hoa trái Người có trách nhiệm 
trong nhóm dần dần mất thiện chí và năng lực cả phong trào không tiến xa trong việc làm vinh danh Chúa hơn  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Chúng ta nên: dùng tất cả các phương tiện có được để giới thiệu lý tưởng Ðồng 
Hành đến các nhóm; thí dụ: tổ chức các khóa huấn luyện theo từng giai đoạn tiến triển của Ðồng Hành cung cấp 
các tài liệu nhằm giới thiệu lối sống Ðồng Hành cho ứng viên và các giai đoạn tiến triển kế tiếp cho nhóm viên 
khuyến khích việc chia sẻ các kinh nghiệm và lối sống Ðồng Hành qua báo Ðồng Hành, dh-net, web v.v... Tạo 
tình thân giữa các nhóm viên với nhau, và giữa các nhóm, qua những cơ hội gặp gỡ, thí dụ: các khóa Họp 
Mặt..v.v..  

Mục TIêu: Giúp các nhóm xác định đâu là lý tưởng Ðồng Hành.  

4. Nhận Ðịnh Cách Phục Vụ  

Hoàn Cảnh Nên Chú Ý: (1) Nhiều nhóm và nhóm viên có thiện chí và nhiệt tâm muốn phục vụ, nhưng thiếu đời 
sống cầu nguyện và chưa biết nhận định cách phục vụ nên: phục vụ theo ý mình hơn là theo ý Chúa Gây thiệt 
hại cho những mối liên hệ giữa cá nhân, nhóm và gia đình. (2) Thiếu cảm thông giữa nhóm với cha quản nhiệm, 
cũng như cộng đoàn nên: Nhiều nhóm không có môi trường phục vụ Việc phục vụ không được hữu hiệu.  

Ðường Hướng Hoạt Ðộng: Cần những khóa huấn luyện để giúp cá nhân và nhóm nhận định ơn gọi và cách 
phục vụ của mình Nhóm và Phong Trào cần tạo mối liên hệ tốt đẹp với các linh mục và cộng đoàn địa phương 
Khuyến khích các nhóm và thành viên tham gia vào các sinh hoạt của cộng đoàn một cách tích cực  

Mục Tiêu: Việc phục vụ của nhóm được hữu hiệu hơn, anh em trong cộng đoàn dễ đến với nhóm hơn.. 
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The Christian Life Community/ Ðồng Hành 
called to mature as an “apostolic body 

 
In most of the 54 countries, where CLC is present, its groups are true communities of apostles. Regularly 
and generously, their members dedicate part of their time to a personal apostolate in the spirit of the General 
Principles of CLC (GP 8a). They understand their life as essentially apostolic. Those men and women have 
personally discerned where to serve and generously live their apostolic service without expecting their small 
group to take a special responsibility in it. After reading the reports from the National Communities that 
detail these activities, we thank our Lord for the generosity of each and of all those CLC members.  
Simultaneously, we are hearing the Lord calling us to take a step forward after the Itaici Assembly. The 
“Common Mission” we received is that mission for which all CLC members share responsibility. It is 
our distinctive way of living in mission: all of us, in a small group or in a larger community, discern the 
Lord’s will and then share in the responsibility for sending and being sent. Possibly, only one or two will 
be sent to render one specific service, but we all share in the responsibility for the missions we entrust 
to each other in the name of the Lord.  
We are aware that to make this possible, the small group or the larger community must have 
previously searched, in a discerning mode, for the Lord’s will in that particular situation. The fruit or 
consequence of that shared reflection is entrusting a specific mission to one or more of its members. 
After sending its members, the community requires ongoing information so that it can support each 
one during the implementation of the mission entrusted and for evaluating its outcome.  
When a community proceeds in this way, it will truly be an “apostolic community” and not only a 
community of apostles. The step forward is taken when the members send in mission and support one 
another in the mission received. Being responsible for one another’s mission is what makes the 
difference.  
We realize that in order to implement these new ways of proceeding on the national, regional and world levels, we have to change 
many of our ingrained habits and possibly even our statutes. In the process not only the meetings of each small community but 
also the relation between the communities will start changing. The concerns of all leadership teams will reflect the appropriation 
of becoming an apostolic community where responsibility for mission is shared. 
The members of each group or team will have to explore and establish how they must change, because the unfolding CLC vision 
they pursue demands it. Sharing the experiences of exploration will be enriching for all levels of the Community. And so, step by 
step, the CLC identity will appear clearer to all because CLC men and women, at each level, will be active in discerning, sending, 
supporting and evaluating the way they participate in the mission of Jesus at this moment in time.  
We have no doubts that, during and after the Itaici Assembly, the Lord has been calling all National Communities to support one 
another in mission and to share in the responsibility for the whole apostolic body of CLC.  But now, four years after Itaici, we 
comprehend even more clearly that it is necessary to reflect at all levels on what are we doing to promote and support the shared 
responsibility in mission.    
It is essential to have in mind the continuity between Itaici 1998, where we received "Our Common Mission", and our 
forthcoming Assembly in Nairobi. Moving forward towards Nairobi, we are faced with the challenge to clarify even further what 
it means to have a "Common Mission". 
Soon after Itaici, we agreed that it does not mean that all of us do the same, offering the same service, 
or working in the same field. But, we still face a lack of understanding of what it means in a positive way. 
Since Itaici, it has become more and more clear that having a common mission means sharing the 
responsibility for the mission we have received.  
How do we share the responsibility for our mission? 
We do so by discerning, sending, supporting and evaluating in community: 
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�  DISCERNING  
In our communities, we are invited to live a process of apostolic discernment to recognize the will of God, to 
grow in awareness where He is calling us to serve, and to collaborate in the mission of Jesus Christ. This 
requires living discernment as a personal attitude in everyday life (awareness examen), a “disponibility” 
(availability) to follow His will, and a great openness to the signs of the time in today's world, ready to 
respond with compassion and competence.  
�  SENDING 
In sending one another, we repeat in the Church the gesture of Jesus, "As the Father has sent me, I send 
you". We wish a renewed awareness of WHO is sending, TO DO WHAT, and finally HOW does the 
community send its members – with which signs and gestures?  
�  SUPPORTING 
We are called to support one another in the mission received. This presupposes that each CLC member 
shares with the group the necessary information about his/her mission, that the group listens to each 
member, and, in everyday life, expresses its support with concrete gestures.  
�  EVALUATING 
We are called to become more aware of what we have done and how we are living the mission received. It is 
the continuation and confirmation of the original discernment and so the same attitudes are required in 
everyday life. 
 
The vision of CLC 
We understand that the members of the Community all over the world require a clear reference point: a brief 
statement that can help them recall the richness of our General Principles and of the CLC Charism. Such a 
statement should express the core of the vocation we have received and the objective towards which we are 
moving. 
Aware of this need, we offer the following two brief texts not to be now discussed for approval, but simply 
as a way to stimulate and enrich our prayer and communal reflection. The references given at the end might 
help us to acquire a more profound understanding of the "spirit" of these two short statements and how they 
are rooted in our basic documents and in Holy Scripture.  

 
Vision of a CLC member 
“The desire to follow Jesus Christ, sharing His lifestyle and mission, moves me to participate in 
the Christian Life Community as my particular vocation within the Church.1  
In this apostolic community 2, we discern together the will of God for me and for us 3, according 
to the Spiritual Exercises and the criteria suggested by St. Ignatius.4 I wish to make this 
apostolic discernment with a competent and compassionate openness to the world, in deep 
communion with the Church. I expect the Community to send me in mission 5, supporting me and 
evaluating with me in a spirit of mutual and shared responsibility.6 
In all circumstances of my daily life as a lay person, with my family, and in my work, I wish to 
live fully the mission that the apostolic body of CLC has entrusted me, understanding it as my 
participation in the mission of Jesus Christ.” 7 

 
Vision of the Christian Life Community 
“In the Christian Life Community we thank God for sending his Son Jesus, who was born to 
Mary, our Lady, by the power of the Holy Spirit. We rejoice that God is among us and we are in 
God.8  
CLC is an apostolic body, that brings together persons who are united by the Lord’s call to live 
their lay vocation in community, rooted in the Spirituality of Saint Ignatius. In this apostolic 
body, made concrete in each local community, we discern together the specific ways in which 
Jesus Christ wants us to participate in his mission today.9 And so, while forming and supporting 
us, the community also sends us to serve with competence using all the capabilities the Lord has 
given us.10 
As a world community in the Church, we desire to be moved as one body closely bound by the 
Spirit, so that God’s active presence is made visible.11” 
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Ơn Gọi Cộng Ðoàn Ðồng Hành 

Nơi cộng đoàn Ðồng hành, chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa đã sai Con của Người đến, sinh bởi Ðức 
Trinh Nữ Maria, Mẹ của chúng tôi, do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng tôi vui mừng vì 
Thiên Chúa đang ngự giữa chúng tôi và chúng tôi được ở trong Người. 

Ðồng Hành - CLC là một cộng đoàn tông đồ, nối kết những giáo dân sống mật thiết với nhau, theo 
linh đạo thánh I-Nhã, thành một thực thể, để đáp lại lời mời gọi phục vụ của Thiên Chúa. Trong cộng 
đoàn tông đồ này, dưới hình thức một nhóm địa phương, chúng tôi cùng nhau nhận định một cách cụ 
thể những phương cách mà Chúa Giêsu Kitô muốn chúng tôi thực hiện để cùng tham dự vào sứ mạng 
của Người. Vì thế, trong khi huấn luyện và trợ giúp chúng tôi, cộng đoàn cũng gửi chúng tôi đi phục 
vụ một cách xứng hợp, dùng tất cả những khả năng Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi.  

Như một cộng đoàn CLC thế giới, chúng tôi ao ước liên kết với nhau như một thân thể duy nhất trong 
Chúa Thánh Thần để giúp mọi người nhận ra sự hiện diện tích cực của Thiên Chúa trong thế giới 
ngày hôm nay. 

Ơn Gọi Nhóm Viên Ðồng Hành 

Lòng ao ước được bước theo chân Chúa Giêsu Kitô, để chia sẻ lối sống và sứ mạng của Người, thúc 
đẩy tôi chọn Ðồng Hành-CLC là ơn gọi của tôi trong lòng Giáo Hội. 

Trong cộng đoàn tông đồ này, chúng tôi cùng nhận định thánh ý Chúa, cho riêng cá nhân tôi cũng 
như cho cả nhóm, dựa vào Linh Thao và những tiêu chuẩn mà thánh I-Nhã đã khuyên dạy. Tôi ao ước 
làm việc nhận định này với một tấm lòng hăng hái phục vụ nhân loại, trong khi kết hợp mật thiết với 
Giáo Hội. Tôi mong Nhóm sẽ sai tôi đi phục vụ, sẽ giúp đỡ tôi và cùng tôi lượng định thành qủa trong 
tinh thần hỗ tương và liên đới trách nhiệm. 
Là một giáo dân, trong mọi hoàn cảnh sống của tôi, trong gia đình và nơi chỗ làm việc, tôi mong 
muốn được sống trọn vẹn sứ mạng mà cộng đoàn tông đồ Ðồng Hành-CLC đã tin tuởng trao phó cho 
tôi, trong sự nhận thức rằng đó chính là tham dự vào sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô. 
 
 
 

                                             
References suggested for the Vision of CLC 
1  "Our Community is made up of Christians: men and women, adults and youth, of all social conditions who want to follow Jesus Christ more closely and work 

with him for the building of the Kingdom, who have recognized Christian Life Community as their particular vocation within the Church." (General Principles 
of the Christian Life Community 4 - later on cited as GP with the number of the paragraph); see also GP 6,and The CLC Charism, Progressio, December 2001, 
Suppl. 56, no.4 and 26,- later on cited as Charism, with the number of the paragraph. 

2  "To live on mission is the specific way of being for CLC. All that the community is and does receives its sense from the mission of the Church itself.  CLC is a 
community on mission or an apostolic community.( Charism 143) – see also GP 4 and 8 

3  "CLC hopes that its members are people of prayer, able to listen to the desires of the Lord, able to discern among the many calls of life what is best suited for the 
building God's Reign. For this reason, CLC puts at their disposal the school of the Exercises…" ( Charism 49) 

4  See Charism 18, 19, 109 or GP 8c. 
5  "As community, CLC receives a specific charism (Ignatian) at the service of the Church's mission. It is expressed by the sending of its members on mission, the 

fruit of communal apostolic discernment, on specific forms of apostolate. It will not always be easy to do so, but one thing is certain: those who have opted for 
the Ignatian charism are, above all, apostles on the Church's mission and therefore they are sent by the community which shares their specific vocation. It is 
their right to know that the community explicitly sends them and at the same time accompanies both the apostolic discernment and the mission as it unfolds." ( 
Charism 96)  See also Charism 98 and the Encyclical Letter DIVES IN MISERICORDIA, John Paul II, 1980, nº 3. 

6  "…The community that deliberates, sends and confirms our mission is able to make decisions, to make choices and assume apostolic tasks in which, one way or 
another, all the group members are engaged." ( Charism 148) 

7  See also Charism 83 and 84. 
8  See also Spiritual Exercises 233 and 234, Rom 5,11, Lk 1, 46-47. 
9  See also Jn 20,21. 
10  See also Mt 25,22-23 and 1 Cor 12, 4-7. 
11  See also 1 Cor 12, 12-14. 
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Các vấn đề quan trọng cần được giải quyết 
 
1. Gia Nhập CLC-USA: 

Chia sẻ của bà Lois Campell về tiến trình nhận định của CLC-USA.  
Chúng ta cần chuẩn bị những gì? 
Ai sẽ tham dự USA-CLC General Assemblies July 22-25, 2004 tại Miami, Florida  
Phong Trào làm những gì để đánh dấu ngày DH gia nhập CLC? 
Ảnh hưởng thế nào cho Họp Mặt Phong Trào Summer 2004? 
 

2. Họp Mặt Phong Trào Summer 2004 và Ðại Hội Ðồng Hành tháng 12-2005 
Sẽ tổ chức tại đâu? (chung với Vùng nào)?  
Vào thời gian nào?  
Sẽ tổ chức tại đâu? Vùng nào sẵn sàng phụ trách? 
 

3. Hành hương Âu Châu và WYD July 2005 tại Ðức 
Theo lời đề nghị của anh Liêm mong ước tổ chức một cuộc hành hương bên Âu Châu và tạo 
cơ hội để các bạn trẻ có thể tham dự WYD tai Ðức, Cha Long đã liên lạc với một số anh chi 
em bên Âu Châu và cảm thấy đây là một dip thật tốt để chúng ta có thể gặp anh chị em vùng 
Âu Châu. 
Cha Long đã chuẩn bị một số tài liệu và các chi tiết để chúng ta cùng suy xét vấn đề này một 
cách trung thực để chuẩn bị kỹ hơn. 
Ðề nghị: Chương trình do dòng Thánh Thể tổ chức với sự hợp tác của Cộng Ðoàn Ðồng 
Hành. 

 
4. Budget 

Budget cho các Trưởng Vùng , Trưởng và Phó PT? 
Niên Liễm: Làm cách nào mời gọi ACE góp niên liễm $20.00 hằng năm. 
 

5. Tài liệu huấn luyện tổng quát 
Draft để duyệt trong khóa tĩnh tâm và cho ý kiến. 
 
  

 
Các vấn đề quan trọng nếu thời gian cho phép 
 
1. Database for membership:  
Duc (Paul) of Denver spearheaded with this project 
Status: Need a database (My SQL and web app) specialist to complete this project. 
  
2. Distribute of recent adopted norms at DH NO 

Tài liệu bằng Anh ngữ 
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Lịch trình/Schedule 

*** 

Thứ Năm 30 tháng Mười, 2003  
Day of Travel 

6:00 Dinner at the retreat center 
 Social time. Visit town. 
  

Thứ Sáu 31 tháng Mười, 2003 
Personal reflection on one’s Call and Visions  

to ministry/service to Dong Hanh 
8:00 Ăn sáng 
8:45 Re-gathering - ice-breaking 
9:15 
 

Morning prayer 
Points for reflection 

9:30 
10:15 

Quiet time for personal reflection on Call and Visions 
Group sharing 

11:30 Eucharist 
12:30 Ăn Trưa 
2:00 
3:00 
3:15 

Group sharing (continued from morning) 
Points for reflection 
Quiet time for personal reflection on Strategies & Plans 

4:15 Group sharing 
5:30 Personal time - Travel to nhà Tân & Trúc Anh 
6:00 Dinner ở nhà Tân & Trúc Anh 
7:00 Đi chơi: DC By Night; Open house: ASTM recording studio 
9:30 Đêm tâm sự 
10:45 Phút hồi tâm 
11:00 Di chuyển về nơi ngủ 
  

Thứ Bảy 01 tháng Mười Một, 2003 
Small group committees to design an implementation plan for each ministry with focus on 
formation. There will be 3 small groups: Formation of Group, Formation of Spirituality and 

Formation of Service 
8:00 Ăn sáng 
8:45 Kinh Sáng – Morning Prayer 
9:15 Brainstorming 1: Small group meetings. 3 small groups: Formation of Group, 

Formation of Spirituality and Formation of Service 
12:00 Ăn Trưa 
1:15 Brainstorming 2: Each ministry refines Plans from Session 1. Prepare poster 

reports. 
2:45 Giải lao 
3:00 Brainstorming 3: Big group – Poster-reports are presented. Refine the agenda on 

How to implement the Formation strategies 
1. Objectives 
2. Strategies 

4:30 Formation program for youth groups -  Cha Trí, S.J. 
5:00 Anticipated Mass for Sunday with local ĐH communities 
6:00 Personal time - Travel to Nhà Tân & Trúc Anh 
6:30 Dinner w/ local ĐH communities - Văn nghệ bỏ túi ở nhà Tân & Trúc Anh 
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8:30 Phút hồi tâm 
9:00 Hang out; Bowling; Visit Old Town Alexandria; Open house: ASTM recording studio

 
  

Chúa Nhật 02 tháng Mười Một, 2003 
Những việc cần thiết của PT - Theo agenda đã gởi trước 

8:00 Ăn sáng 
8:45 Kinh sáng 
9:15 PT agenda reject/revise/approval item by item 
12:00 Ăn trưa 
2.00 Recap và Hồi tâm 3 ngày qua 
3:30 Sunday Eucharist  
4:30 Di chuyển tới nhà Tân & Trúc Anh 

Party 
 




