
 

1 CHƯƠNG TRÌNH HỌP  

 

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình 
Giáo Phận Victoria, BC Canada 

CT/TTHNGD/VICTORIA 

___________________________________________________ 
 

Chương Trình Họp Song Nguyền  
 

Ngày:  Chúa Nhật, 14 tháng 8 năm 2016 
Thời gian:   1:00 pm – 2:30 pm 
Địa điểm:  Tại nhà thờ St. Edwards Church in Duncan  

2085 Maple Bay Road 
  Duncan, BC V9L 5L9  
 
Chủ Đề:  Đừng Xét Đoán (Mátthêu 7,1-5) (Kinh Thánh tr. 43) 
   
 
Thành phần tham dự:  

 
AC Ban  Thủy  
AC Bi  Hồng 

AC Hiếu  Nguyệt  
AC Hoàng  Hà  
AC Huynh  Linh  
AC Khanh  Ru 
AC Hấn D  Dung 
AC Nam  Thúy 
AC Phụng  Anh  

AC Sơn  Linh  
AC Tâm  Thủy  
AC Thành  Liên  
AC Toàn  Trang  
AC Triệu   Nhung 


C Vân 
C Tuyến 

C    Kim-Bửu 


Cha Luyện  
 

 
Nhắc Nhở: 

 Xin nhắc tất cả quý anh chị khi đi họp nhớ đem theo Name Tag, sách Chỉ Nam và sách Kinh Thánh. 
 Xin quý anh chị nhớ turn off cell phone trước khi buổi họp bắt đầu. 

 
  

http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=14&Itemid=32
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PHẦN I: Hâm Nóng Bầu Khí 
(25 phút) 

 

Người Hướng Dẫn: 
Đế bắt đầu buổi họp, mời tất cả quý anh chị mở trang 162 của sách Chỉ Nam và chúng ta cùng đứng lên, LÀM DẤU 
THÁNH GIÁ và hát “Kinh Chúa Thánh Thần"  
 

1. Cầu Nguyện Mở Đầu 

 
a) Làm dấu Thánh Giá. 

 
b) Hát Kinh Chúa Thánh Thần (tr. 162 sách Chỉ Nam). 
   

c) Lời Nguyện Đức Ái:  
 

Người Hướng Dẫn: Xin mời tất cả quý anh chị đọc chung Lời Nguyện Đức Ái sau đây. 
 

Lạy Chúa,/  
con xin hứa tôn trọng lẫn nhau,/  

không nói những điều riêng tư của anh chị em chia sẽ trong suốt buổi họp ra ngoài,/  

vì danh Chúa Kitô,/  
Chúa chúng con./ 

 Amen.  
(sách Kiện Toàn, cuối trang 336) 

 

d) Cầu Nguyện Bọc Phát:  
 

Người Hướng Dẫn:  Mời mọi người ngồi. 
 
Chúng ta Khiêm nhừng nói lên một điều yếu đúi mình đang chiến đấu để xin ơn thay đổi nhờ buổi hộp này.  
 

Chị Vân:  Nói trước rồi đến vài cặp tình nguyện. 
 
Nói xong xứng: Chúng con cầu xin Chúa 

Mọi người đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con 
 

e) Cha Linh Nguyền Cầu Nguyện và Ban Phép Lành (nếu có).  

  
2.  Kinh Hôn Nhân Gia Đình  

Người Hướng Dẫn:  
Mời tất cả quý anh chị mở trang 11 của sách Chỉ Nam để đọc chung Kinh Hôn Nhân Gia Đình. 
 
a) Nhìn vào Bản Kinh.  

b) Mỗi người nói lên một ơn muốn xin đặc biệt để cải thiện bản thân. 

c) Đọc chung Kinh Hôn Nhân Gia Đình. 
 

3. Trau dồi Đoàn Sủng 
Người Hướng Dẫn:  
Mời chị Vân mở trang 187 sách Hướng Dẫn Sinh Hoạt  (sách Tím) đọc về "Chia Sẻ Cảm Nghiệm Khi Họp Liên Gia". 

 
 

4. Tự Vấn Lương Tâm 
Người Hướng Dẫn:  
Mời tất cả quý anh chị mở trang 13 của sách Chỉ Nam để đọc chung Mười Điều Tâm Niệm. 
 

Đọc chung Mười Điều Tâm Niệm. 

 
 

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/thoi-su-suy-nghi/20131106/tu-van-luong-tam/578501.html
http://thienphatvien.com/bvct/tu-vien/4/3-muoi-dieu-tam-niem-phat-day.html
http://thienphatvien.com/bvct/tu-vien/4/3-muoi-dieu-tam-niem-phat-day.html
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PHẦN II: Kinh Thánh Và Chia Sẻ 
(45 phút) 

 

Người Hướng Dẫn: Mời mọi người đứng lên để bước vào phần Kinh Thánh Và Chia Sẻ.  
Mời mọi người mở sách Thánh Kinh. Tin Mừng theo thánh Mátthêu. Mátthêu 7,1-5 (tr. 43). 
1. Suy Tôn Lời Chúa 
 

Nâng Cao cho trang có chữ quay vào mình. 

(Tất cá cùng hát) 
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống.  

Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con.  
Xin cho con biết sẳn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. 

Xin cho con biết sẵn sàng thực hành Lời Chúa đã truyền ban. 

 
Hạ Thấp 

 
[SN Hấn Dung]: Tin Mừng theo thánh Máthhêu. 

[Mọi người đáp]: Lạy Chúa, vinh danh Chúa và ghi dấu + trên KT sắp đọc, rồi ghi + trên trán, môi +, ngực + 
 

[Đọc chung] : Đọc Thánh Kinh đã chọn. 

                      Đó là lời Chúa.  
 

[Mọi người đáp]: Lạy Chúa Kitô, Ngợi khen Chúa.  
 
Nâng Cao cho trang có chữ quay ra người khác 

(Tất cá cùng hát) 
Lời Ngài là sức sống của con. 

Lời Ngài là ánh sáng đời con. 
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng 

là đường để con hằng dõi bước.  
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui  

trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. 

Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. 
Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai. 

 
2. Suy niệm Lời Chúa và chia sẻ cảm nghiệm cá nhân  

Suy niệm Lời Chúa và chia sẻ cảm nghiệm cá nhân bằng cách thay thế tên mình vào câu Kinh Thánh.  

(Bài Kinh Thánh đã đánh động cá nhân như thế nào? Không giải thích Kinh Thánh.) 
 

3. Cầu Nguyện Bọc Phát (Cảm ơn, Xin Lỗi) 
 

gợi ý để thảo luận: 
 

1. Sự sống chung đụng trong gia đinh lâu ngày đưa chúng ta đến một quan niệm là không để ý những điều tốt lành 
mà vợ hay chồng đã và đang làm hàng ngày, chúng ta cứ nghĩ rằng đó là việc đương nhiên phảỉ xảy ra. Tuy 
nhiên một sai lầm dù nhỏ bé tới đâu, chúng ta cũng dễ nhận ra và làm cho chúng ta khó chịu. Xin Anh Chị chia 
sẻ những kinh nghiệm của mình. 

2. Chúng ta có bao giờ nhìn thấy những sự tốt đẹp, siêng năng của con mình, hay chỉ nhìn, phàn nàn và la mắng 
theo cảm tính của mình. Xin Anh Chị chia sẻ những kinh nghiệm của mình. 

3. Nói lên một điều cụ thể không tốt xảy ra vừa qua (do mình làm) đã làm cho chồng, vợ, hoặc con, cha mẹ, bạn 
bè... đau đớn buồn phiền để xin lỗi và sữa lỗi. 

4. Nói lên một điều cụ thể tốt mà chồng, vợ, hay bất cứ ai đã làm cho mình để cảm ơn.  
 

Anh chị nào đã sẵn sàng, xin mời đứng lên. 

 
Đặt tay chữa lành 

Thỉnh thoảng vỗ tay chia vui hay cất tiếng hát 
Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. 
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PHẦN III: Nêu Lên Ý Chỉ Xin Cầu Nguyện 

(12 phút) 
 
Người Hướng Dẫn: 
Mời mọi người đứng lên để chúng ta tiếp sang phần ý chỉ xin cầu nguyện, tức là phần xin ơn đặc biệt. 
 

1. Cầu nguyện theo ý chỉ riêng  
 
Người Hướng Dẫn:   
Xin mỗi người nói lên ý chỉ riêng của mình.  

Thí dụ: Cầu xin cho mình hết đau thận. Cho cha ruột sắp giải phẩu gan. 

 
2. Cầu nguyện thực thụ 

 
Người Hướng Dẫn:   
Lạy Mẹ Maria, giờ đây chúng con xin dâng lên Mẹ 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh. Xin Mẹ cầu 
bầu cùng Chúa nhận những ý nguyện của mỗi người chúng con đã nói ra hoặc thầm thĩ trong lòng.  
 
Chúng ta cùng đọc... 
 

1 Kinh Lạy Cha 
10 Kinh Kính Mừng 

1 Kinh Sáng Danh 

 
3. Đọc Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ   

Người Hướng Dẫn:  
Mời tất cả quý anh chị mở trang 12 của sách Chỉ Nam và cùng đọc Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ. 
 

Đọc chung Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ.   
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PHẦN IV: Loan Báo Sinh Hoạt 
(8 phút) 

 
Người Hướng Dẫn mời mọi người ngồi đễ bước qua phần Loan Báo Sinh Hoạt. 
1. Loan Báo Tâm Tình 

 Tháng cưới, sinh nhật, con ra trường, kỷ niệm đặc biệt v.v.. 
 

2. Loan Báo Sinh Hoạt 

Chúng ta sẽ tiếp tục họp liên gia mỗi tháng một lần vào ngày Chúa Nhật đầu tháng.  
Lần tới sẽ họp tại nhà AC Ban Thủy.  

AC Ban Thủy sẽ lo phần Cầu Nguyện Mở Đầu, chọn chủ đề và bài Kinh Thánh và bài đọc cho phần Trao Dồi Đoàn Sủng. 
 

3. Lời Huấn Từ của Cha Linh Nguyền (nếu có) 
 

4. Phần Kết Thúc  

Người Hướng Dẫn mời mọi người đứng lên hát chung để kính Đức Mẹ. 
 

 a. Hát Kính Đức Mẹ  
ĐK. 

Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh,  

đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống.  
Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh,  

Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư, là Mẹ con. 
 

1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn,  

cả dĩ vãng cả hiên tại với tương lai.  
Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới,  

trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con. 
 

2. Yêu thanh bình yêu vâng lời, yêu khiết trinh,  
và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa,  

Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa,  

hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh. 
 

3. Con nguyện cầu, con trung thành, con quyết tâm,  
Mẹ nhận lấy cả tâm hồn kính dâng lên.  

Sống bên Mẹ muôn ơn thánh giúp con tiến.  

Xin che chở giờ sau sau hết qua trần gian. 
  

b. Đọc Lời Nguyện Tắt:  
Tất cá cùng đọc 
- Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu.  Xin cứu các linh hồn. 
- Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu.  Xin cứu các gia đình. 

- Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu.  Xin cứu gia đình con. 

 Amen  
 

4. Bế Mạc: Làm dấu Thánh Giá. 
 

5. Giải Khát Cana. 

 
Tất cá cùng hát 
 
Nụ Hồng Cảm Thông.  

(trang 207 của sách Chỉ Nam) 
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Là lá, lá la, lá la, là la (3 lần). 

Trao cho ̣(anh/em/nhau) nụ hồng. 
Trao cho (anh/em/nhau) cảm thông. 

Và nụ hoa thương mến trong tin yêu 
sắp son ngập tràn. 

 

Trao cho (anh/em/nhau) tình hồng. 
Yêu thương trong đời luôn. 

Và niềm tin thắp sáng trong hân hoan 
đồng hành yêu thương. 

Là lá, lá la, lá la, là la (3 lần). 
 


