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Truyền Đạt Chân lý cách Hữu Hiệu Trong Thời Đại
Kỹ Thuật Số

Trong thời đại Kỹ Thuật Số (Digital Age) với nhiều thách đố về đức tin và
cám dỗ về mọi phương diện, chúng ta cần phải làm gì để chính chúng ta
và con em của chúng ta không những giữ vững được niềm tin Công giáo
mà còn sống đức tin cách mạnh mẽ, sống động và tràn đầy ý nghĩa hơn.
Khóa học hỏi này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn rộng lớn hơn về chương
trình ơn cứu độ, về truyền giáo và giáo lý (evangelization & catechesis),
và mục vụ giáo lý gia đình (family catechesis). Chúng ta sẽ cùng nhau tìm
những cách thức hữu hiệu hiện đại cũng như truyền thống để giúp “dẫn
đưa họ không những đến gần Chúa, mà còn kết hiệp mật thiết với Chúa
Giêsu vì chỉ có Ngài mới có thể dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha trong
Chúa Thánh Thần và làm cho chúng ta được thông phần vào cuộc sống
Chúa Ba Ngôi” (CT 5).

Saturday, October 12, 2019 11:15am-12:15pm Hướng về Lâu Đài Nội Tâm: Trẻ Mãi và Trẻ Thật

Làm sao để sống thân mật với Chúa? Làm sao để đối phó với những sự
chia trí cám dỗ trong giờ cầu nguyện? Làm sao để giúp gia đình, bạn
hữu, và giới trẻ tìm gặp được Thiên Chúa? Qua tác phẩm “Lâu Đài Nội
Tâm” (The Interior Castle) Thánh Têrêxa Avila kêu mời chúng ta hãy bước
vào lâu đài của linh hồn là hạt kim cương có 7 căn nhà, nơi Chúa Giêsu,
Đức Vua Khoan Dung cư ngụ. Trong Tông thư “Christus Vivit”, ĐTC
Phanxico chỉ lối cho tất cả, các bạn trẻ hay các bạn “tâm hồn trẻ” như thế
nào để trẻ mãi: là luôn có Chúa trong cuộc sống! Nếu bạn muốn trẻ mãi,
trẻ thật, trẻ và vui, hãy đến để tìm hiểu tác phẩm của Thánh Têrêxa và
ĐTC Phanxico. [1]

Saturday, October 12, 2019 1:30pm-2:30pm

Giới Trẻ hôm nay là ai? Họ đang cần gì? (Part 1)

Thực trạng và thách đố của Giới Trẻ hôm nay đang là tiếng chuông báo
động cho các gia đình đình nói chung và Giáo Hội nói riêng. Có rất nhiều
bạn trẻ khi lên đại học đã không còn tha thiết giữ Đạo và tham dự Thánh
Lễ nữa. Cũng có những bạn thì bị lôi kéo vào những thú vui xác thịt và
những đam mê nghiện ngập. Là phụ huynh, thầy cô giáo, chúng ta phải
làm gì đây? Thưa, trong bài chia sẻ này chúng ta sẽ được học hỏi với
nhau về những thực trạng khó khăn con em chúng ta đang phải đuơng
đầu và những phương cách chúng ta có thể làm để giúp con em của
chúng ta vượt qua.

Saturday, October 12, 2019 3:00pm-4:00pm

Thực trạng và thách đố của Giới Trẻ hôm nay đang là tiếng chuông báo
động cho các gia đình đình nói chung và Giáo Hội nói riêng. Có rất nhiều
bạn trẻ khi lên đại học đã không còn tha thiết giữ Đạo và tham dự Thánh
Lễ nữa. Cũng có những bạn thì bị lôi kéo vào những thú vui xác thịt và
những đam mê nghiện ngập. Là phụ huynh, thầy cô giáo, chúng ta phải
làm gì đây? Thưa, trong bài chia sẻ này chúng ta sẽ được học hỏi với
nhau về những thực trạng khó khăn con em chúng ta đang phải đuơng
Phương cách giúp tiếp cận và đối thoại với Giới trẻ đầu và những phương cách chúng ta có thể làm để giúp con em của
hôm nay (Part 2)
chúng ta vượt qua.

[1] Responder updated this value.

