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Cộng Đoàn Đồng Hành CLC 
Chương Trình Huấn Luyện 

 
Cura Personalis 2007 

Chi Tiết các Chủ Đề 
 
 
 Session #1: Đồng Hành-CLC:  Living Out God’s Dream (Everyone) 
  Sống Ước Mơ Của Chúa (Mọi Người) 

 
Buổi hội thảo huấn luyện chú trọng đến những ước mơ của Đồng Hành CLC nhằm 
giúp các thành viên khám phá ra  và sống  ơn gọi của riêng mình cũng như của nhóm 
ngõ hầu thực hiện sứ mệnh của Đồng Hành.  Những câu hỏi chính sẽ được đề cập đến 
là:  Đồng Hành-CLC là cái gì?  Thành viên của Đồng Hành-CLC là những ai?  Lãnh 
đạo trong Đồng Hành là làm sao?  Đồng Hành-CLC có cái gì riêng biệt mà các nhóm 
Công Giáo tiến hành khác không có?  Buổi hội thảo huấn luyện bắt đầu với sự trình 
bầy về ước mơ nguyên thủy của Chúa.  Giải thích về thánh I-nhã và nhóm CLC Đồng 
Hành đầu tiên và bằng cách nào lối sống Đồng Hành I-Nhã đã nuôi dưỡng những ơn 
gọi cá nhân cũng như những sứ mệnh chung và phát triển truyền đạt tới ngày hôm 
nay cho chúng ta.  

 
 
 Session #2:  Cura Personalis: Caring for the Whole Person (Everyone) 
  Cura Personalis: Săn Sóc Ân Cần & Toàn Diện (Mọi Người) 

 
Buổi hội thảo huấn luyện trình bầy đường lối cách thức nuôi dưỡng ơn gọi cá nhân 
của mỗi nhóm viên:  Săn sóc ân cần tòan diện.  Săn sóc cho chính mình, săn sóc cho 
người khác.  Sự chỉ dậy về Cura Personalis của dòng Tên được áp dụng là nền móng 
cho sự lãnh đạo và trácnh nhiệm của một CLC điều hợp viên.  Buổi huần luyện  gồm 
có 2 phần hội thảo mỗi phần 30 phút và 2 phần praxes mỗi phần 15 phút.  Phần thứ 
nhất chú trọng đến sự săn sóc và phát triển ơn gọi cá nhân.  Phần thứ nhì khai triển ơn 
gọi tòan diện (whole person) cho dù mỗi thành viên của nhóm đều có những đòi hỏi  
riêng biệt không giống nhau. 
  

 Session #3 Content-based Workshops  - Nội dung căn bản  
 

A. Building CLC’s: The Basics in Forming Communities (Members & New 
Coord’s) Phát Triển Căn Bản Nhóm  
 
Buổi hội thảo huấn luyện này nhìn đến những điều cơ bản cần thiết để tạo dựng một  
nhóm Đồng Hành-CLC mới và làm sao nuôi dưỡng xây dựng nhóm phát triển vững 
chắc bằng cách đặt nguồn gốc trên ba cột trụ là đời sống thiêng liêng, cộng đòan và 
sứ mệnh.  Nhóm bắt đầu bằng  buổi họp nhóm, tiếp theo đó bàn đến những hình thức,  
những cấu trúc nội dung  và những sắp xếp thay đổi đa dạng của  những buổi họp 
nhóm.  Sau cùng, buổi hội thảo nói sơ qua những gì tạo nên CLC-USA.  Những chi 
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tiết riêng biệt của CLC Mỹ với nhiều chiều hướng phong tục văn hóa khác nhau  cùng  
những liên hệ với CLC thế giới cũng được đề cặp đến.  
Hai Workshop 3A va 3B này hổ trợ lẫn nhau nên mỗi nhóm, nếu có thể, nên chia rat 
ham dự cả hai, nhất là Workshop 3A. 
 

B. Sustaining Growth in Communities Beyond the First Stage 
Phát triển các nhóm sau giai đọan đầu những năm đầu  

 (Older Members & Returning Coordinators)  
“Older” here does not refer to age but to length of participation in the group. (Nhóm 
viên già “older”  và tái đắc cử điều hợp viên) “Già” ở đây không có nghĩa là nhiều 
tuổi đởi nhứng nói đến thời gian sinh họat với nhóm. 
 
Buổi hội thảo huấn luyện nói đến điều hiểu biết về những “thăng trầm” của  nhóm là 
một điều cần thiết trong  quá trình phát triển của nhóm. Buổi hội thảo sẽ khai triển 
những biến chuyển cần thiết cho sự lớn mạnh của nhóm như sự tự nhận thức cảm 
nghiệm qua cầu nguyện cá nhân và sự lưu tâm chú ý của những biến chuyển nội tâm.  
Buổi họp kiểm điểm cuối năm của nhóm cũng được đề cặp đến nhằm khuyến khích 
nhóm viên nhìn lại sự lớn mạnh của mình và của nhóm.  
Hai Workshop 3A va 3B này hổ trợ lẫn nhau nên mỗi nhóm, nếu có thể, nên chia rat 
ham dự cả hai, nhất là Workshop 3A. 

 
Session #4 Both Content and Hands-On – Nội dung và thực hành  
 

A. Active Listening I / Lắng Nghe Chăm Chú (Members & New Coordinators) 

 
Phần đầu của buổi hội thảo huấn luyện sẽ giới thiệu những kỹ năng căn bản của việc 
lắng nghe chăm chú (active listening ) như sự chú ý, quan tâm và hưởng ứng.  Phần 
sau bàn đến việc thực hành những kỹ năng này.  Phần hội thảo kết thúc với việc bàn 
thảo xem những kỹ năng lắng nghe chăm chú này có hiệu lực như thế nào trong việc 
khuyến khích lòng tin tưởng và Cura Personalis trong nhóm Đồng Hành CLC. 
 

B. Animating spiritual conversation / Đối Thọai Thiêng Liêng (Returning 
Coordinators)  
 
Phần thứ nhất trình bầy sự hòa hợp những kỹ năng của việc lắng nghe chăm chú, đặc 
biệt là việc đặt những câu hỏi có tính cách khẳng định và thử thách cho việc phát triển 
lớn mạnh của đời sống tâm linh.  Phần thứ nhì bao gồm việc thực tập đối thọai thiêng 
liêng.  

 
 Session #5 Hands-On Small group leading: opportunities & challenges 
   Hướng Dẫn Nhóm – Cơ Hội & Khó Khăn 
   (Members & New Coordinators) 

 
Mỗi tham dự viên sẽ có cơ hội thực tập hướng dẫn một nhóm nhỏ và cái lợi ích là 
được mọi người trong buổi hội thảo huấn luyện  cho mình biết  ý kiến chân thành và 
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khôn ngoan của họ.   Buổi hội thảo huấn luyện  này sẽ là cơ hội tốt để thực tập cho 
những thách thức khó khăn mà bất cứ một nhóm Đồng Hành nào cũng phải trải qua 
thí dụ như bất đồng ý kiến về cách thức làm việc,  nuôi dưỡng niềm tin cậy, những 
ngăn trở  trong những cuộc nói chuyện chân tình, v.v… 
 

 Session #6: Discernment and Personal Vocation (Everyone)  
  Nhận Định và Ơn Gọi Cá Nhân. 

Buổi hội thảo huấn luyện khai triển những phạm vi khác nhau trong việc ý thức nhận 
định ơn gọi của một cá nhân. Bắt đầu bằng việc khám phá vai trò của nhóm trong việc 
giúp đỡ mỗi nhóm viên trải qua những kinh nghiệm nhận biết về tình yêu của Thiên 
Chúa dành cho riêng mình qua những món quà, qua sự ao ước làm nẩy nỡ những món 
quà này và lòng quảng đại bác ái trong việc phục vụ anh em.  Buổi hội thảo huấn 
luyện bao gồm việc nhóm nhỏ ngồi lại và trao đổi tâm tình với nhau cùng tìm hiểu 
làm cách nào những thành viên của nhóm có thể giúp đỡ lẫn nhau khám phá ra và 
sống đúng ơn gọi của mỗi cá nhân.  Buổi huấn luyện chấm dứt với việc nhìn vào sự 
nẫy mầm tồn tại và riêng biệt  của ơn gọi  CLC trong lòng Giáo Hội. 
  

 Session #7: Roles & Relationships in Đồng Hành-CLC (Everyone) 
  Vai trò và mối  tương quan trong Đồng Hành-CLC 

 
Buổi hội thảo huyấn luyện gồm có 2 phần.  Vai trò ở trong nhóm và mối tương quan 
với nhứng phần tử ngòai nhóm được nói đến.   Vai trò của nhóm viên, điều hợp viên, 
hướng dẫn viên của nhóm cũng được mô tả.   Cái kiểu mẫu bổ sung V-formation 
được áp dụng để giải thích về sự đa dạng của những vai trò khác nhau.  Mối tương 
quan giữa Đồng Hành-CLC, dòng Tên, giáo xứ và phận địa phương cũng sẽ được đề 
cập đến.  Cách xử sự khôn ngoan khéo léo của mối tương quan tốt đẹp sẽ được tiến 
hành và những vấn đề trở ngại liên quan đến ranh giới, trách nhiệm cũng sẽ được bàn 
thảo đến.  


