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

Liên Gia Gioan Phaolo II 

___________________________________________________ 
 

Chương Trình Họp Liên Gia 
 

Chủ Đề: Tình yêu trong cuôc sống hôn nhân 
 
Ngày: Thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2017 
Thời gian:  7:00 pm – 8:30 pm 
Địa điểm:  
 Tại nhà AC Ánh Hương 
 2229 Goldeneye Way 
 Langford, BC 
 250-507-9250 
 
Thành phần tham dự:  

 
AC Ban  Thủy  
AC Bi  Hồng  

AC Hiếu  Nguyệt  
AC Huynh  Linh  
AC Khanh  Ru  
AC Phụng  Anh  
AC Sơn  Linh  
AC Tâm Thủy 
AC Thành  Liên  

AC Toàn  Trang  
AC Triệu   Nhung 
AC Ánh   Hương  
 
Khách Quí: 
Thầy Cô Sáu Vĩnh Mai  
 

 
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 

(25 phút) 
 

3. Trau dồi Đoàn Sủng  
5. Trau Dồi Đoàn Sủng 

Đọc chung về "Đoàn Sủng Của CT/TTHNGĐ". Nền tảng của Chương Trình yếu tố thứ 4 trong sách Cẩm Nang Họp Liên 

Gia, trang 25-26) 
 

 
PHẦN II: Kinh Thánh Và Chia Sẻ 

(45 phút) 
 

1. Suy Tôn Lời Chúa 

 

Xin mở sách Thánh Kinh. Tin Bài ĐọcTrích Sách Sáng Thế Ký (2:18-24) 
 

(mời đứng) 
 

Nâng Cao cho trang co chữ quay vào mình. 

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 

 
Công bố:  Bài ĐọcTrích Sách Sáng Thế Ký (2:18-24)  

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

Đọc chung 

18 Ðức Chúa là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. 
19 Ðức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng 

là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. 
20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ 

tá tương xứng. 
21 Ðức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái 

xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. 

22 Ðức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con 
người. 

23 Con người nói: 
“Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! 

Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.” 

24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.  
Thánh Kinh đã chọn 

 
Xứng: Đó là lời Chúa  

Đáp: Tạ ơn Chúa  
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Nâng Cao cho trang có chữ quay ra người khác 
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. Chia Sẻ Cảm Nghiệm 
 

Gợi ý trong phần chia sẻ:  

 

Vợ chồng vừa là bạn tâm tình, vừa là đồng chí của nhau. 

Xin Anh hay Chị cho biết cảm nghĩ và kinh nghiệm đã và sẽ làm gì để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.  

   

Anh hay Chị có cam kết điều gì để có sự thay đổi tốt hơn? 


