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

CT/TTHNGD/VICTORIA 

___________________________________________________ 
 

Chương Trình Họp Liên Gia  
 

Ngày:  Chúa Nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2016 
Thời gian:   7:00 pm – 8:30 pm 
Địa điểm:  Tại nhà SN Huynh-Linh 

3937 Carey Road 
Victoria, BC V8Z 4E4 
Cell: (250) 881-8330 

 

Chủ Đề:  Chúa quan phòng 
 
Phúc Âm:  Tinh Mừnh Theo Thánh Mát-thêu (6, 24-34) 
   
 
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. 
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Bổ túc thêm cho cuốn Cẩm Nang Họp Liên Gia. 

 
PHẦN I 

Hâm Nóng Bầu Khí 
 

5. Trau Dồi Đoàn Sủng 
Đọc chung về "Đoàn Sủng Của CT/TTHNGĐ" 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 đêm tối.  
Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi.  
Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa.  
Xin cho con biết thân thưa: 'Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi ?' 
 

Hạ Thấp 

 

[Tung Hô]: Tinh Mừnh Theo Thánh Mát-thêu (6,24-34) (trang 41) 
[Mọi người đáp]: Lạy Chúa, vinh danh Chúa và ghi dấu + trên KT sắp đọc, rồi ghi + trên trán, môi +, ngực + 

 
[Đọc chung] :  

 

24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà 
khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.  
25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì 
mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 
26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn 
nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 
27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 
28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài 
học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 
29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng 
một bông hoa ấy. 
30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì 
huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 
31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 
32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ 
đó. 
33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ 
thêm cho. 
34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. 
 
Đó là lời Chúa.  
Lạy Chúa Kitô, Ngợi khen Chúa.  
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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. 


