
Thư mời tham dự 

Hội Nghị Lightworks Thứ Nhất 
Cho Đồng Hành CLC 

9:00 am Thứ Năm 4 tháng 8 đến 12 pm Chúa Nhật 7 tháng 8 
 

Vào mùa hè 1996 tại Loyola, Tây-ban-nha, Dòng Tên đã tập hợp Hội Nghị Quốc Tế thứ nhất về Linh Thao. Hội 

nghị này đã phục hồi lại một truyền thống được chính Thánh I-nhã bắt đầu nhưng bị quên lãng hơn 400 năm. Đó 

là truyền thống “Linh Thao trong cuộc sống”. Từ đó phương thức làm Linh Thao này được chính thức công nhận 

trong Dòng Tên và phát triển khắp nơi. Lightworks (Thao luyện nhẹ nhàng) của cha Joseph Tetlow, S.J. là một 

trong nhiều chương trình của “Linh Thao trong cuộc sống”. 

 

Từ 2001, chúng ta đã chứng kiến nhiều hoa quả tốt lành của Lightworks trong cộng đoàn từ khi cha Nguyễn 

Hùng, S.J., chị Nguyễn Mộng Hằng và anh Lê Xuân Hy giới thiệu Đồng Hành CLC với chương trình này vào 

cuối Năm Thánh 2000. Năm nay cũng là Năm Thánh được Đức Giáo Hoàng Phanxicô công báo. chắc là trong 

ánh sáng và quan phòng của Chúa mà Ban Điều Hành đương nhiệm của Mục Vụ Lightworks tập hợp Hội Nghị 

Lightworks Thứ Nhất cho Đồng Hành CLC vào Năm Thánh này. 

 

Hội nghị này nhắm vào hai mục đích. Thứ nhất là chúng ta đã có nhận thức rằng để phục vụ những người Ki-tô 

hữu ngoài ĐHCLC, chúng ta cần có một cơ cấu tổ chức và điều hành có uy tín với Giáo Hội Hoa-kỳ (mà trong đó 

là cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa-kỳ), và có một chương trình huấn luyện thống nhất. Thứ nhì là tổ chức 

một khóa huấn luyện toàn diện hơn cho vai trò Điều Hợp Viên – người điều hợp buổi chia sẻ tâm linh trong một 

buổi họp Lightworks. 

 

Chương trình 

Phần 1 – Tĩnh tâm 

9:00 am Thứ năm, 4 tháng 8 đến 6:00 pm thứ năm, 4 tháng 8. 

Tự do cho những anh chị em không trong Ban Điều Hành Đương Nhiệm của Lightwork Ministry. 

Tĩnh tâm và nhận định Chúa đang dẫn chúng ta như thế nào trong 5 năm qua từ khi Lightworks được 

chuyển từ một chương trình huấn luyện tâm linh cho thành viên ĐH đến một mục vụ công cộng giúp bất 

cứ ai có lòng khao khát có được một mối liên hệ mật thiết hơn với Thiên Chúa. 

Kiện toàn hơn mô hình cơ cấu, tổ chức và huấn luyện để việc phục vụ được hữu hiệu hơn trong cơ cấu tổ 

chức của Giáo Hội Công Giáo Hoa-kỳ. 

 

Phần 2 – Khóa Huấn Luyện Điều Hợp Viên và nhận định. 

9:00 am Thứ sáu, 5 tháng 8 đến 12:00 pm Chúa Nhật, 7 tháng 8. 

Chương trình huấn luyện toàn diện cho vai trò Điều Hợp Viên cho Lightworks. Đây là người điều hợp 

buổi chia sẻ trong nhóm nhỏ. Chương trình bao gồm: nghệ thuật điều hợp, nghệ thuật lắng nghe, nhận 

định thần loại khi phục vụ, Lectio Divina, cầu nguyện hình dung theo kiểu I-nhã cho linh thao nhẹ nhàng, 

những nhận thức giúp một người Ki-tô hữu cầu nguyện hữu hiệu hơn, những đề tài làm phong phú hóa 

đời sống đức tin, sự liên hệ giửa Lightworks và Thánh Lễ, những biến động của Linh Thao trong 

Lightworks, học hỏi về những đoạn thánh kinh chính yếu trong Lightworks, thực tập, v.v. 

 

Xin lưu ý 
Để giúp mục vụ tiến hành hữu hiệu hơn, Ban Điều Hành nhận thức có hai vai trò trong việc giúp một 

khóa Lightworks.  

Vai trò thứ nhất là Điều Hợp Viên (Faciliator); người điều hợp buổi chia sẻ trong nhóm nhỏ.  

Vai trò thứ hai là Hướng Dẫn Viên; là người chịu trách nhiệm tổng quát cho 1 khóa Lightworks, và là 

người hướng dẫn các đề tài hằng tuần. 

  

Thành phần tham dự 
1.       Những tu sĩ nam nữ do Ban Điều Hành mời.  



2.       Các anh chị em Đồng Hành đang dấn thân trong Mục Vụ TLNN (Lightworks Ministry), và những ai mà Ban 

Điều Hành mời vì nhận thấy đó là món quà quý và tốt cho mục vụ và muốn khuyến khích các anh chị em này 

tham dự. 

3.       Các anh chị em Đồng Hành đã ít nhất là một lần tham dự chương trình Lightworks một cách trọn vẹn và có 

lòng ao ước muốn dấn thân phục vụ trong môi trường của mục vụ Lightworks và không nhất thiết là có ao ước 

được huấn luyện thành Hướng Dẫn Viên Lightworks. 

4.       Anh chị em đang phục vụ trong Ban Điều Hành Đương Nhiệm. 

  

Nơi chốn 
Trung Tâm Tĩnh Tâm Lê Thị Thành và Nhà Dòng Tận Hiến, Houston 

Phi trường Bush International Airport hay Hobby Airport. 

 

Ghi Danh và Chi phí 

Xin ghi danh qua donghanh.org hay ở link này: https://form.jotform.com/61608325397966 

Trọn buổi hội nghị – Lệ phí  cho 4 ngày: $120/người. 

Huấn luyện ĐHV – Lệ phí cho 3 ngày: $90/người. 

 

Ban Điều Hành của Mục Vụ Lightworks mong ước được sự tham gia nồng nhiệt của nhiều anh chị em hết sức có 

thể để chúng ta cùng nhau phục vụ mọi người, Giáo Hội vớ Đức Ki-tô. Nếu cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc qua 

điện thư lightworks@clc-usa.org 

 

Thân mời, 

Ban Điều Hành Đương Nhiệm (LM Nguyễn Hùng, S.J., Nguyễn Mộng Hằng, Lê Thanh Liêm)  

http://www.donghanh.org/
https://form.jotform.com/61608325397966

