
Anh chị em Đồng Hành CLC quý mến, 

 

Trong Năm I-Nhã, Ban Lãnh Đạo và Huấn Luyện của CLC-USA tạo cơ hội 

làm Linh Thao đầy đủ tại gia.  Khóa Linh Thao bắt đầu vào tháng Tám 2021 

cho tới cuối tháng Năm 2022. Khóa dành cho tất cả thành viên CLC (và anh 

chị em đang tìm hiểu về CLC) có lòng mong ước làm Linh Thao đầy đủ.  Xin 

theo dõi thông tin và ngày “Đến và Xem” nơi trang nhà CLC (clc-usa.org) 

dưới cột Resources. 

  

Hàng tuần, linh thao viên sẽ gặp Bạn Đường Cầu Nguyện của mình theo ngôn 

ngữ ưa chuộng nhất (Anh, Hàn, Việt, Tây Ban Nha, và có thể Balan).   Hàng 

tháng, chương hình  gồm có một buổi chia sẻ thiêng liêng trong nhóm nhỏ 

cộng với một buổi học hỏi về linh đạo.  Chi phí cho chương trình là $250.00.  

Ngoài ra, có quỹ hỗ trợ cho ai cần giúp đỡ lệ phí.     

 

Cha Arturo Sosa, Bề Trên Tổng Quyền dòng Tên và cũng là Trợ Úy CLC Thế 

Giới, gọi thời gian từ tháng Năm 2021 tới tháng Bảy 2022 là Năm I-Nhã để 

ghi dấu 500 năm kỷ niệm cuộc hoán cải của Thánh I-Nhã.  

 

Cha Sosa mời chúng ta nhìn Năm I-Nhã như “lời mời gọi để Thiên Chúa làm 

việc trong cuộc hoán cải bản thân.  Chúng ta xin ơn được Thiên Chúa đổi 

mới.  Chúng ta mong khám phá niềm hân hoan phục vụ trong chúng ta, một 

sự sống mới, những phướng cách mới bước theo Chúa”.  

 

“Chúng ta muốn dùng Năm I-Nhã để theo sát công việc Chúa Thánh Thần 

đang làm trong từng anh chị em, để anh chị em cảm nhận lời mời gọi một 

cách sâu xa.” (Sứ Điệp của Cha Sosa, 30 tháng Bảy, 2020). 

 

Tại Đại Hội CLC 2019 ở Pittsburgh, chúng ta đồng thuận việc phổ biến rộng 

rãi Linh Thao.  Chúng ta mong muốn thêm nhiều thành viên CLC có kinh 

nghiệm Linh Thao đầy đủ.  Chúng ta hân hoan dùng dịp kỷ niệm 500 năm 

cuộc hoán cải của Thánh I-Nhã để đào sâu hơn sự chuyển mình như một công 

đoàn CLC.   

 

Barb Rudolph, CLC-USA President 

 


