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Cộng Đoàn Đồng Hành 
Vai Trò Trưởng / Phó Trưởng Vùng 
 
 
Giới Thiệu 
Càng ngày khi Đồng Hành bước sâu hơn vào Christian Life Community, vai trò của người Trưởng và 
Phó Trưởng Vùng trở thành quan trọng hơn. Các anh chị này không còn chỉ là những điều hợp viên, 
phối hợp các sinh hoạt của vùng. Đồng Hành hôm nay đã chính thức là một phần tử của cộng đoàn 
Christian Life Community, nghĩa là chính thức tham gia vào một ước mơ của Giáo Hội trong tinh thần 
Vaticanô II để xây dựng một Giáo Hội trong đó tất cả tu sĩ và giáo dân cùng hết sức sát cánh bên nhau 
cộng tác với nhau cho một lợi ích chung; một ước mơ thật đẹp mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội qua 
Cộng Đồng Vaticanô II. Do đó vai trò của các anh chị Trưởng/Phó Trưởng Vùng đóng một vai trò có thể 
nói là then chốt để giúp các cộng đoàn (nhóm) trong vùng phát triển trên đường lối mà Giáo Hội đã tín 
thác vào Cộng Đoàn Christian Life Community, và qua đó giúp các thành viên khám phá, phát triển và 
duy trì ơn gọi cá nhân của họ hầu giúp họ tham gia một cách chân thành vào sứ mệnh của Giáo Hội 
trong thời đại này. 
 
Những Đặc Nét Chính 

1. Sống một đời sống tâm tình với Chúa Kitô trong tinh thần Linh Đạo Inhã để lắng nghe rõ ràng và 
đón nhận những tâm tình và nhu cầu của anh chị em. Sống một đời sống tâm tình với Chúa Kitô 
trong tinh thần Linh Đạo Inhã để đón nhận những tâm tình và ao ước Chúa cho vùng. 

2. Phát triển và duy trì sự hiệp nhất trong cộng đoàn vùng, và nối kết các ACE, các cộng đoàn 
(nhóm) trong vùng với Ban Phục Vụ. 

3. Giúp vùng và các nhóm phát triển trên tiến trình trở thành một cộng đoàn tông đồ trong Ơn Gọi 
CLC. 

a. Tổ chức sinh hoạt họp mặt vùng hằng năm. 
b. Phối hợp với BHLĐB và BHLĐH tổ chức các khóa huấn luyện về phát triển toàn diện 

cho nhóm/cộng đoàn để đáp ứng các nhu cầu trong vùng hiện nay – các buổi Họp Mặt 
Ban Huấn Luyện Vùng ĐB, chương trình huấn luyện CRW. 

c. Phối hợp với Ban Gia Đình cho chương trình Marriage Renewal Workshop và chương 
trình S.E.E.D., và Lightworks Ministry cho chương trình Lightworks. 

d. Phối hợp với YaYA Ministries cho những chương trình để đáp ứng nhu cầu tâm linh cho 
các thanh thiếu niên. 

e. Phối họp với Ban Phục Vụ tổ chức những sinh hoạt có tánh chất toàn quốc để mở rộng ý 
thức chiều kích rộng lớn của Đồng Hành CLC. 

f. Khuyến khích ACE trong vùng tham gia hết sức có thể vào các sinh hoạt liên nhóm, liên 
vùng hay toàn quốc. 

4. Giúp ACE tron vùng tìm thấy và phát triển ơn gọi cá nhân và sống say mê sứ mệnh Chúa ban 
qua Ơn Gọi Đồng Hành. 

5. Tham dự và hiện diện những sinh hoạt toàn quốc. Trưởng Vùng đương nhiên là một thành viên 
của Ban Phục Vụ ĐH. Như thế người Trưởng Vùng cần tham gia vào những sinh hoạt bình 
thường của BPVĐH có tầm ảnh hưởng đến cả cộng đoàn ĐH-CLC trên nước Hoa-kỳ, Canada và 
Âu Châu. Người Trưởng Vùng cũng mang vai trò đại diện cho cộng đoàn ĐH-CLC trong cơ cấu 
của CLC-USA, và nhất là trong nổ lực tái cấu trúc của CLC-USA hiện nay.  

6. Tạo nên tình tương thân và liên kết của vùng với các cộng đoàn khác. 
7. Sống thật ơn gọi được anh chị em sai đi. 
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Những quan tâm thực tế để chọn ứng cử viên 

1. Đời sống nội tâm thể hiện tâm tình thân mật với Đức Kitô như thế nào? 
2. Đời sống Ơn Gọi thể hiện toàn diện lối sống CLC như thế nào? 
3. Đời sống gia đình có cho phép có được thời gian cần thiết để phục vụ anh chị em không? 
4. Có những khả năng và kỷ năng cần thiết đối với thực tại của cộng đoàn hay không? 
5. Tâm tình phục vụ trong khiêm nhường như thế nào? 
6. Kiến thức về Ơn Gọi CLC như thế nào? 
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Mẫu cho Buổi Họp Nhận Định cho việc đề cử 
 
Buổi họp được cử hành như một buổi họp nhóm. Ban Bầu Cử Vùng Đông Bắc khuyến khích nhóm mời 
một người không thuộc nhóm với kinh nghiệm để giúp vào phần điều hành buổi họp. 
 

1. Lời nguyện mở đầu 
 

2. Chuẩn bị 
a. Giới thiệu người Điều Hợp Viên và đi qua chương trình của buổi họp 
b. Thông báo những điểm cần thiết trong tài liệu Thể Thức Bầu Cử và Vai Trò Trưởng/Phó 

Trưởng Vùng. 
 

3. Phần 1 – Đâu là ơn sủng của Chúa, những an ủi thiêng liêng (consolation)? 
Mỗi buổi nhận định chung cần được bắt đầu với tâm tình cảm tạ và hân hoan nhóm đang sống 
trong ơn sủng của Chúa, được Chúa ấp ủ và dạy dỗ. Do đó Phần 1 này giúp nhóm nhận thức là 
nhóm bắt đầu buổi nhận định chung với ơn an ủi thiêng liêng (consolation). 
Trong vòng này người ĐHV mời từng người chia sẻ tâm tình và nhận thức của mình qua những 
dấu chỉ Chúa cho nhóm, hay những mục vụ của ĐH mà người trong nhóm tham gia (Lightworks, 
MRW, SEED, v.v.). Xin ghi lại những chia sẻ trong vòng này để kèm vào biên bản và gửi cho 
Ban Bầu Cử. 
 

4. Phần 2 – Nhu Cầu cho Ơn Gọi CLC của Nhóm 
Đâu là những nhu cầu đang có của nhóm trong tiến trình trở thành một cộng đoàn CLC hữu hiệu 
hơn. Đây có thể được làm như một buổi “evaluation” trong DSSE. Xin ghi lại những chia sẻ 
trong vòng này để kèm vào biên bản và gửi cho Ban Bầu Cử. 
 

5. Phần 3 – Đề cử 
a. Chia sẻ vòng 1 

Sau khi đã được bảo bọc trong “consolation” và lắng nghe những nhu cầu, bây giờ đến phần 
chia sẻ xem ai trong Cộng Đoàn Đồng Hành-CLC Đông Bắc là người Chúa đang mời có thể 
đảm nhận hai vai trò này trong 3 năm tới. Không nhất thiết tất cả mọi người phải đề cử một 
ai, nhưng ĐHV sẽ mời mọi người lắng nghe trong tâm tình cầu nguyện và nhận định những 
chia sẻ nhận định về người đề cử viên. Vòng này là chia sẻ và lắng nghe, không phải là tranh 
luận với nhau coi người nào đáng được đề cử. 

b. Chia sẻ vòng 2 
Vòng này có mục đích là nhóm cùng nhau lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Người 
ĐHV có thể dâng một lời nguyện ngắn cầu nguyện cho tất cả mọi người có lòng bình tâm 
(không mang trong lòng một tâm tình phải tranh đấu để một ai đó được đề cử). Khi thấy 
nhóm sẵn sàng, người ĐHV sẽ mời từng người chia sẻ về người được mình đề cử và lý do. 
Mọi người có tự do thay đổi ý của mình mà đã được trình bày trong vòng 1. Thông thường, 
một ý chung sẽ được thể hiện qua sự lắng nghe nhau.  
     Điều quan trọng là “trong trái tim” chứ không phải “trên đầu” do đó không đặt vấn đề đa 
số hay thiểu số, nhưng cần cảm thấy được trong lòng mọi người rằng đây là ý của Chúa cho 
cộng đoàn trong lúc này. (Theo Thomas Green SJ, Weeds Among the Wheat) 

c. Xác nhận 
Ý chung được xác nhận qua một cuộc bỏ phiếu kín. Xin gửi kết quả biên bản buổi họp đến 
Ban Bầu Cử Vùng Đông Bắc 

 

6. Lời nguyện tạ ơn. 
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Meeting Format for Discerning to Select Nominees 
 
The following format has been used by some groups and found to be very helpful. It is thus included 
here as a suggestion for a communal discernment to select nominees. 
 
The process takes place in lieu of a group meeting. The group is advised to invite another person outside 
of the group with more experience in the process to help facilitate the meeting. 
 

1. Opening prayer 
 

2. Preparation 
a. Introduce the Facilitator. 
b. Inform the group of important points in the 2 documents Thể Thức Bầu Cử và Vai Trò 

Trưởng/Phó Trưởng Vùng. 
 

3. Part 1 – Consolation and Graces and  
A communal discernment needs to be grounded in graces and consolation to give affirmation that 
the group is actively living in God’s graces, embrace and teaching. This round would help 
identify the consolation for the group. 
The Facilitator will ask each to share his/her disposition through signs that God has given to the 
group, or through the apostolic works, such as MRW, Lightworks, SEED, etc. Please record 
these and send to Ban Bầu Cử. 
 

4. Part 2 – Needs for CLC Vocation 
Each person shall share what s/he sees as the needs for her/his development, the development of 
the group, and the development of the region. It is also very beneficial to assess the current state 
of the group and the region. Please record these and send to Ban Bầu Cử. 
 

5. Part 3 – Nominate 
a. First Round Sharing – Nominations 

After listening to all the sharing about consolation and needs, it is open to nominations. Not 
everyone is required to nominate, however it is suggested that discernment is shared on the 
selection of the nominees. It is important here that the sharing does not turn into a debate, but 
each member is asked to be in a contemplative disposition and listen actively. 

b. Second Round Sharing – Reach consensus on nominations 
This round is meant for the group to reach a consensus on the nomination. In this round, after 
listening to the nominations in the first round, each member present at the meeting is asked to 
actively participate by nominating for the positions based on the nominations in the First 
Round. A member can change her/his mind on the nomination in the First Round. Again, 
each nomination is needed to be accompanied with discernment. This round is the most 
graceful since a clear vision will start to emerge as people would change their nominations 
after receiving and listening to all the sharing.  
     “The unanimity is not “in the head” but “in the heart”. That is, it is not a unanimity of 
opinions or ideas, but a shared felt sense that this is God’s word to the community at this 
point in its history.” (Thomas Green, SJ – Weeds Among the Wheat)   

c. Confirm the nominations with a discreet ballot. Please record these and send to Ban Bầu Cử. 
 

6. Closing prayer. 
 


