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Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn, ngày 10-05-2017

THƯ MỜ
Kính gửi: Quý nh Chị iáo ý Viên Dự Tòng và Hôn hân
V/v: ặp gỡ iáo ý Viên quý 2 năm 2017
Kính thưa quý Anh Chị,
Năm nay, 2017, Hội Thánh chọn là Năm Mục Vụ Gia Đình. Tiểu ban Giáo Lý Dự Tòng
phối hợp với Tiểu ban Giáo Lý Hôn Nhân, đã cùng đề ra một tiến trình 4 chặng cho 4 quý như sau:
Thứ bảy 25.02.2017 :
Thứ bảy 27.05.2017 :
Thứ bảy 26.08.2017 :
Thứ bảy 25.11.2017 :

ia đình gặp gỡ Chúa iêsu
ia đình đón nhận Chúa iêsu
ia đình sống như Chúa iêsu
ia đình đi theo Chúa iêsu

Nay đã bước sang quý 2, theo tiến trình, chúng ta sẽ lại có một buổi họp mặt trao đổi của
các Giáo Lý Viên trong Giáo Phận với chủ đề thứ 2 là "Gia đình đón nhận Chúa Giêsu".
Chương trình buổi họp mặt và trao đổi lần thứ 2, ngày 27.05.2017 được tổ chức tại Trung
Tâm Mục Vụ iáo hận, số 6 bis Tôn Đức Thắng, gồm có:
08g00-08g15 : Đón tiếp – tập hát
08g15-08g45 : Thảo luận theo tổ ( xin xem gợi ý chi tiết ở trang sau )
08g45-09g00 : Giải lao
09g00-10g30 : Đúc kết thảo luận và chia sẻ của Lm. đồng hành Giuse Lê Quang Uy,
về đề tài ia đình đón nhận Chúa iêsu
10g30-11g30 : Thánh Lễ
11g30-12g30 : Bữa ăn Agape
Để việc chuẩn bị được chu đáo, xin quý anh chị tham dự buổi Gặp Gỡ 27.05.2017 sắp tới,
vui lòng liên hệ và ghi danh với các trưởng nhóm hoặc với chị Xuân Dung qua số điện thoại:
0908.045.704 hoặc email: gracedung1234@gmail.com. Hạn chót: Thứ tư 24-05-2017. Và khi đến
tham dự, nhớ mang theo Kinh Thánh Tân Ước loại bỏ túi, bản dịch của hóm C K V.
Trân trọng kính mời,

Trương Đình iai
T . iáo ý Hôn hân

guyễn Khánh ình
T . iáo ý Dự Tòng

ê Quang Uy, DCCT
inh Mục đồng hành
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Xin đề nghị 5 câu hỏi gợi ý thảo luận theo 8 ( hoặc 9 tổ ), mỗi tổ khoảng 12 –
15 người, nếu như có được khoảng từ 108 – 135 người tham dự.
Hai tổ 1 ( xanh da trời ) và 2 ( vàng ): Một khi gia đình đã gặp gỡ Chúa Giêsu,
họ còn phải đón nhận chính Ngài vào cuộc đời mình. Mà đón nhận Chúa Giêsu là đón nhận
những gì ? Có phải đó là một "Luật Sống Mới" không ? Họ có phải thêm hay bớt những gì
chính yếu trong nếp sống gia đình hay không ? Nói nôm na, họ được gì và mất gì khi đón
nhận Chúa Giêsu ?
Hai tổ 3 ( hồng ) và 4 ( xanh lá mạ ): Một gia đình đã gặp gỡ và đón nhận Chúa
Giêsu rồi thì điều gì sẽ làm cho họ càng thêm yêu nhau, kính trọng nhau, gắn bó thủy chung
với nhau hơn ? Ngược lại, nguy cơ nào sẽ xảy ra nếu họ thờ ơ, thậm chí không muốn đón
nhận Chúa Giêsu là tất cả của gia đình họ ?
Hai tổ 5 ( trắng ) và 6 ( cam ): Trong trường hợp Hôn Nhân khác Đạo, mỗi người
phải đón nhận Chúa Giêsu như thế nào, đặc biệt là phía người không phải là Công Giáo ? Có
nảy sinh khó khăn hay mâu thuẫn nào không ? Người đã từng hướng dẫn Giáo Lý Hôn Nhân
cho họ có thể giúp họ những gì thiết thực ?
Hai tổ 7 ( xanh dương ) và 8 ( đỏ ): Trong trường hợp một trong hai vợ chồng là
"Đạo theo", họ cần được bên "Đạo gốc" giúp những gì để thật sự gia đình họ có thể đón
nhận Chúa Giêsu một cách trọn vẹn và chân tình ? Vai trò người đã từng hướng dẫn Giáo
Lý, người đỡ đầu và người làm chứng trong cuộc hôn nhân của họ thì sao ?
Tổ 9 ( xanh lá cây ): Những dấu hiệu nào cho thấy một gia đình đã không còn
đón nhận Chúa Giêsu nữa ? Các Linh Mục, Tu Sĩ, các Giáo Lý Viên, những người "có Đạo"
chúng ta có thể giúp cụ thể những gì cho một gia đình đã trót xa cách, vô cảm với Chúa
Giêsu và với nhau ? Có còn cơ may nào cho họ không ?

