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Đồng Hành CLC Tây Nam 

A weekend of 

Rediscovery and Deepening of our CLC Vocation 
 

 

CLC tồn tại không vì lòng quyết tâm của ai, 

nhưng hiện hữu vì một ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần 

đã tạo dựng nên CLC nhờ đó Giáo Hội có thể phát triển 

  

CLC does not exist only by the will of a few who decide to associate, 

but rather because of a special grace of the Spirit 

which created it so that the Church can grow 
(Progressio Supplement 65) 

 

Mark 1051-52  

"Anh muốn tôi làm gì cho anh?" 

"Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." 

"Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!"  

Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và 

đi theo Người trên con đường Người đi. 

 

“What do you want Me to do for you?” 

 “Rabboni, I want to regain my sight!” 

“Go; your faith has made you well.”  

Immediately he regained his sight and 

began following Him on the road. 

 

Lời ngỏ 
Ơn gọi CLC là một ơn gọi phong phú không có giới hạn. Vì ơn gọi đến từ Chúa Thánh Thần qua Giáo 

Hội. Vì ơn gọi CLC là cho tất cả những ai có lòng khao khát muốn sống như một người Công Giáo trung 

thực hơn. Ơn gọi này cũng đa dạng không giới hạn vì Thiên Chúa muốn đến và kết hiệp với từng con 

người. Mỗi người chúng ta hấp thụ những gì là căn bản và nền tảng để áp dụng vào cuộc sống với hoàn 

cảnh hiện tại của chúng ta. Cách chúng ta thể hiện lối sống thật đa dạng và phong phú này qua việc chúng 

ta quy tụ lại với nhau để cùng nhau tìm đâu là điều hay đường hướng tốt đẹp nhất để đem sức sống của 

Chúa đến cho chính mình, cho nhóm, cho cộng đoàn, cho Giáo Hội và cho thế giới. 

Nền tảng cá nhân của Lối Sống CLC là một mối tương quang mật thiết với Thiên Chúa với thao 

thức ước ao Thiên Chúa làm chủ cuộc sống của mình. 

Nền tảng cộng đoàn của Lối Sống CLC là bản năng cùng nhau nhận định ước mơ và lời mời của 

Đức Kitô cho cộng đoàn, và cộng đoàn thể hiện ao ước của Thiên Chúa như thế nào ngày hôm nay. 

Cuối tuần này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và đào sâu hơn về lối sống CLC. 

 

Sống đời Ki-tô hữu là đáp lại lời gọi của Chúa 

Giê-su để theo Người và được biến đổi nhờ 

Thần Khí của Người. Ðây là khuôn mẫu Chúa 

Cha đã định sẵn cho chúng ta trong Ðức Ki-tô 
(CLC Charism no.8) 

Christian life is the answer to the call of Jesus 

to follow Him and to be transformed by His 

Spirit. This is the design of the Father who has 

predestined us in Christ 
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Chương trình / Program 
Friday 
 Day of reflective and contemplative anticipation  

  

We come in great anticipative affection 
 

 

   

Saturday 
07:30 Greetings  

 Part I – Unfold a Gift Given  

0800 Breakfast  

0830 Kinh sáng / Morning Prayer 

(giới thiệu nhau) 
 

0850 Khai mạc / Opening Chị Hoàng + BHLTN 

0900 Session 1 

Tâm tình của tôi và Ước mơ của Chúa 

Dẫn nhập / Introduction 

Phụ trách: a. Hào 

0915 Chia sẻ tâm tình chuẩn bị trong nhóm nhỏ 

Hoa quả của buổi cầu nguyện chuẩn bị 

Điều hành: anh Hào 

1000 Break  

1015 Session 2 

Ơn gọi người Kitô hữu 

The Christian Vocation  

 

Giới thiệu (Liêm) 

Những giá trị căn bản của CLC Charism và Nguyên Tắc 

Căn Bản của CLC 

 Lời mời gọi nên thánh cho tất cả người Công 

Giáo: kết hiệp với Thiên Chúa, một Giáo Hội 

(cộng đoàn), và tham gia vào sứ mệnh của Chúa 

Kitô 

 Ơn gọi CLC trong bối cảnh của lời mời nên thánh 

chung 

 

Core values of CLC’s General PrinciplesCore and CLC 

Charism 

 The universal call to holiness for all baptized: 

deeper union with God, called into the Church 

(one community), and participate in Christ’s 

mission 

 The call of CLC in the context of the universal 

call for holiness 

Phụ trách: BHLĐH 

1030 Cầu nguyện cá nhân  
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Ơn xin:  

1100 Hội thảo nhóm nhỏ 

Chia sẻ và lắng nghe kinh nghiệm ân sủng của nhau để 

giúp nhau làm sáng tỏ hơn và xác tín những gì mình đón 

nhận được từ Thiên Chúa qua ơn gọi Kitô hữu. 

 

1145 Đúc kết nhóm lớn 

Mỗi nhóm đúc kết hay là chia sẻ những gì cảm nhận 

được trong giờ cầu nguyện riêng và chia sẻ nhóm nhỏ. 

Đâu là ân sủng Chúa cho CĐĐB ngày hôm nay? 

 

1215 Lunch  

0100 Session 3 

CLC as a Pontifical Institute: A Gift given to the 

Church 

 

A reflection on the graced history of CLC (Liêm) 
 

Phụ trách: BHLĐH 

0130 Cầu nguyện cá nhân (30’)  

0200 Chia sẻ trong nhóm nhỏ (45’)  

0245 Chia sẻ trong nhóm lớn (45’)  

0330 Break  

0400 Session 4 

Những ‘tensions’ trong Linh Đạo CLC 
 

Giới thiệu (a. Hào) 

 
(Tension Part 1 – Có thể áp dụng ‘Tensions’ – những đặc nét 

của CLC Spirituality – như là những khía cạnh đễ nhận ra 

Chúa đã hiện diện và hoạt động như thế nào trong tôi và trong 

cộng đoàn quy tụ cuối tuần này trong Session 8 – Evaluation) 

Phụ trách: a. Hào 

 Chia sẻ trong nhóm lớn  

0550 Break  

0600 Dinner  

0645 Session 5 

End-of-Day Evaluation, Tâm sự và Phút hồi tâm 

Chúa đã hướng dẫn chúng ta như thế nào ngày hôm nay? 

Chúng ta đã đáp ứng Chúa như thế nào? Ưu tư và ao 

ước? 

How has God led us during the day? How have we 

responded to God during the day? Concerns and 

aspirations? 

Phụ trách: ĐHTN 

 
 

0800 Adjourn until tomorrow  
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Sunday 

  

Part II – ĐH Tây Nam, A Community Alive 

 

 

0730 Arrival  

0800 Breakfast  

0830 Kinh sáng / Morning Prayer  
0900 Session 6 – An Image of our Christian community (Social 

Styles in communitarian action) 

Hướng dẫn 

 

Phụ trách: a. Hào 

0915 Personal placement - Vị trí của tôi trong cộng đoàn  

0930 Gathering of the “parts” of a “body” 

(Real-time presentation. We need to video and play it back 

with a snap shot at the end) 

 

0945 Hội thảo nhóm lớn 

(ngồi tại chổ) 

 

1030 A communal conclusion statement  

1130 Break  

1145 Lunch  

1230 Session 7 – Ước mơ của Giáo Hội trong Ơn gọi CLC 

và Giao ước của chúng ta  

 

Giới thiệu – “ Nấu phở ĐH” (Liêm) 
 

 CLC là một món quà được Chúa Thánh Thần ban cho 

Giáo Hội. (Progressio Supl. 65) 

 CLC là một lối sống được Giáo Hội “approved, endorsed 

and recommended” (Father Jim Borbely, S.J, EA của 

CLC-USA, Đại Hội Đồng Hành 2011). 

 CLC is “a vision for a church to be” (Father Julian 

Elizalde, S.J., EA của CLC, 1991 đến 2000) 

 “When CLC groups are faithful to the CLC process, they 

generate the best collaborative model of Church yet to be 

found” (Cha Pat  ’Sullivan cựu    của World-CLC) 

 

Ước mơ này được thể hiện cụ thể qua những Nguyên Tắc Căn 

Bản của CLC. 

 

 Nguyên Tắc Căn Bản (NTCB) thể hiện cách thức mà 

chúng ta muốn đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa Kitô. Đó 

là những giao ước của chúng ta với Thiên Chúa, với Giáo 

Hội và với tất cả mọi người. 

 Với niềm tin này, chúng ta đã đến Tòa Thánh với lòng 

khiêm nhường và tin tư ng chúng ta sẽ được xác tín về ơn 

gọi của chúng ta và được sai đi sống ơn gọi này giữa Cộng 

Phụ trách: BHLĐH 
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Đoàn Dân Chúa. 

 NTCB giúp chúng ta  lớn mạnh trong tâm tình hiệp thông 

với toàn thể Giáo Hội trong nỗ lực rao truyền Tin Mừng 

một cách bền vững và sâu  xa   nhiều nơi, nhiều người và 

nhiều hoàn cảnh khác nhau. 

 Những Nguyên Tắc Căn Bản này sẽ đáp ứng những ước 

ao phục vụ sâu đậm nhất của chúng ta. 

 

Bổn phận của chúng ta là trung thực với ơn gọi [là lời giao 

ước] của chúng ta. (Our responsibility is to be true to our 

identity; Father Jim Borbely, Đại Hội ĐH 2011) 

 

1245 Cầu nguyện cá nhân 
Ơn xin: Sống động hóa những ‘nguyên tắc’ 2, 4 và 5 với kinh 

nghiệm sống và lòng ao ước của từng người. 

 

0115 Hội thảo nhóm nhỏ 

1. Chia sẻ và lắng nghe kinh nghiệm ân sủng của nhau 

để giúp nhau làm sáng tỏ hơn và xác tín những gì 

mình đón nhận được từ Thiên Chúa qua ơn gọi CLC. 

2. Đúc kết những gì nhóm nhận ra về 1 nguyên tắc căn 

bản qua những chia sẻ qua 1, hay 2 hay 3 câu. Nhóm 

sẽ trình bày hoa quả của buổi họp của mình với nhóm 

lớn. 

 

0215 Đúc kết nhóm lớn 

Cùng nhau làm sống động những NTCB với kinh nghiệm 

ân sủng đầy sức sống của những con người và nhóm của 

chúng ta. 

Đâu là ân sủng Chúa cho CĐĐHTN ngày hôm nay? 

 

0245 Break  

0300 Session 8 – Evaluation  

Cảm nhận về một hành trình trong ân sủng 

(Tension, Part 2 – Có thể áp dụng ‘Tensions’ – những đặc nét 

của CLC Spirituality – như là những khía cạnh đễ nhận ra 

Chúa đã hiện diện và hoạt động như thế nào trong tôi và trong 

cộng đoàn quy tụ cuối tuần này) 

Phụ trách: BHLTN 

0400 Break and clean-up  

0430 Mass  

0500  

We part in joy 

 

 

 


