
 

1 CHƯƠNG TRÌNH HỌP  

 

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

CT/TTHNGD/VICTORIA 

___________________________________________________ 
 

Chương Trình Họp Liên Gia  
 

Ngày:  Thứ Hai, 5 tháng 9 năm 2016 
Thời gian:   4:00 pm – 5:30 pm 
Địa điểm:  Tại nhà Anh Chị Ban-Thủy  

4403 Torquay Dr 
Victoria, BC V8N 3L3 

 
Chủ Đề:  Phải Từ Bỏ Để Theo Chúa 
 
Phúc Âm:  Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca (Lc 14,25-33)(tr. 247) 
   
 
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 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 
Cha Liêm 
 
 

 
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


 

2 CHƯƠNG TRÌNH HỌP  

 

Bổ túc thêm cho cuốn Cẩm Nang Họp Liên Gia. 
 

PHẦN I 
Hâm Nóng Bầu Khí 

 

5. Trau Dồi Đoàn Sủng 
Đọc về "Chia Sẻ Cảm Nghiệm Khi Họp Liên Gia" trong sách Hướng Dẫn Sinh Hoạt  (sách Tím) trang 187. 

 

 
PHẦN II:  

Kinh Thánh Và Chia Sẻ 
 
1. Đọc Kinh Thánh 

 

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 

 

[Tung Hô]: Tin Mừng theo thánh Lu-ca. (Lc 14,25-33) 
[Mọi người đáp]: Lạy Chúa, vinh danh Chúa và ghi dấu + trên KT sắp đọc, rồi ghi + trên trán, môi +, ngực + 
 

[Đọc chung] :  
 

25 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: 26 "Ai đến với tôi mà 
không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi 
được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được". 

28 Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, 
xem mình có đủ để hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi 
người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30 "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong 
việc". 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem 
mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu 
không đử sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em 
không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được". 

Đó là lời Chúa.  
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. 


