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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 Spiritwhich 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 là 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. 

 

Preamble 
CLC vocation is a vocation unlimited abundance. 

Because the vocation comes from the Holy Spirit 

through the Church. Because CLC is calling for all 

those who desire to live as a Catholic more 

ardently. This vocation is diverse without limit 

because God desire to be in union with each man. 

Each of us absorbs what is the essence in to the life 

circumstances of our present. The way we live out 

this diverse and abundant way of life is by 

gathering together to find what would be the best 

way to bring the life of the Divine to ourselves, our 

group, our community, our Church and our world. 

The personal foundation of the CLC way of 

life is our intimately relationship with God. 

The communitarian foundation of the CLC 

way of life is our capacity to discern communally 

Christ’s aspiration and invitation for our 

community and how we respond as a community. 

This weekend we will explore together and 

deepen CLC lifestyle. 

 

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 

  



\\Bga-0702-03\c\LTL\Dong Hanh\DHBHL\CRW - Tây Nam 2012\CRWTN-Program-For Distribution.docx 2 
 

CRW – Rediscover and Deepen our CLC Vocation 

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 

0850 Khai mạc | Opening 

0900 Session 1 - Tâm tình của tôi và Ước mơ của Chúa 

 My disposition and God’s dream 

1000 Break 

1015 Session 2 -  Ơn gọi người Kitô hữu 

 The Christian Vocation  

1215 Lunch 

0100 Session 3 - CLC: A Gift given to the Church 

0330 Break 
0400 Session 4 - The ‘tensions’ in CLC spirituality 

0550 Break 

0600 Dinner 

0645 Session 5 -  End-of-Day Examen 

 Tâm sự và Phút hồi tâm 

0800 Adjourn until tomorrow 

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 

1130 Break 

1145 Lunch 

 Session 7 –  CLC: Khao khát của Giáo Hội và Giao ước của chúng ta 

 CLC: The longing of the Church and Our covenant 

0245 Break 

0300 Session 8 –  Evaluation  

 Cảm nhận về một hành trình trong ân sủng 

 The fruits of a journey in grace 

0400 Break and clean-up 

0430 Mass 
0500 We part in joy 
 


