“Để tất cả nên một,

lạy Cha,
như Cha ở trong con
và như con ở trong Cha
để họ cùng ở trong chúng ta.
Như vậy, thế gian sẽ tin rằng
Cha đã sai con.”
Gioan 17:21

Cảm nhận về Khóa Canh Tân
Đời Sống Hôn Nhân
“Khóa CTĐSHN là cơ hội rất tốt để vợ chồng
có dịp lắng nghe nhau và cùng nhau celebrate đời sống hôn nhân. Khóa này đã giúp
chúng tôi tìm ra phương cách để đối thoại
với nhau một cách hữu hiệu hơn và thông
cảm nhau một cách sâu xa hơn…”
Hanh & Kim Chi

Chương trình suốt cuối tuần của
Khóa sẽ cống hiến:
♥ Những giờ phút riêng tư, sâu đậm, và ý
nghĩa với bạn đời.
♥ Những sinh hoạt nhằm giúp tăng thêm sự
hiểu biết về chính mình và hôn nhân của
mình.
♥ Một không khí cởi mở, thân mật, tạo sự dễ
dàng cho việc chia sẻ và học hỏi.
♥ Những kinh nghiệm sống động giúp mở
rộng tầm hiểu biết về bí tích hôn phối và sự
quan trọng của cộng đoàn trong đời sống
hôn nhân.
♥ Điều kiện thích hợp để làm hòa với chính
mình, với bạn đời, và với Thiên Chúa.

Canh Tân
Đời Sống
Hôn Nhân

“Tôi tìm thấy cả niềm vui cũng như nỗi buồn
trong các câu chuyện thật hay mà các cặp
đã chia sẻ. Tôi cũng tìm thấy thật nhiều câu
trả lời và những kinh nghiệm quí báu cho
hôn nhân của chính tôi…”
Huyến & Thủy
“Khóa CTĐSHN đã biến đổi tôi từ một người
chỉ yêu một cách ích kỷ thành một người
biết yêu trong phục vụ…”
Bính & Trúc

Khóa

Hội Thảo Cuối Tuần
27-29 tháng 9 năm 2013

Hãy tận hưởng cả cuối tuần
để bồi dưỡng tình vợ chồng.

www.ctdshn.donghanh.org

/

__________________

Ngày
/

Ðiện thoại
Thư
E-mail
Muốn ðuợc Ban Tổ Chức liên lạc bằng

__

__________________
Ghi chú:

Ðịa chỉ:

Ðiện thoại Nhà:

_________

_________
Email:

Thuộc về Giáo Xứ:

_________________

__

___
_________

Hạn chót để ghi danh
Xin quý anh chị ghi danh càng sớm càng tốt vì số
lượng tham dự có giới hạn. Hạn chót ghi danh là
Chúa nhật ngày 8 tháng 9 năm 2013.

Cell #:

địa chỉ ghi trên.

_________

Nếu trả bằng ngân phiếu, xin ghi trả cho
“St. Helena Vietnamese Community” và gởi đến

Tôn Giáo:

Mọi chi tiết về khóa và ghi danh xin liên lạc với:
A/C Cường và Phương Vũ
6119 N Lawrence St.,
Philadelphia, PA 19120
ĐT: 267‐235‐7628
Điện thư: Andrewvu69@yahoo.com

Tháng

Ngày Cuới: _______

_________
______

______

______
Tên gọi

Chi tiết ghi danh

Nãm

_________________

_________________

______
_________

______

______
_________

Tên gọi
Tên ðệm

_________

Tên họ

______

$150 USD cho mỗi cặp vợ chồng. Ban tổ chức cố
gắng giữ lệ phí thấp để tạo điều kiện cho tất cả các
cặp có thể tham dự. Cuối khóa sẽ có phần lạc
quyên tùy lòng hảo tâm. Tuy nhiên, nếu anh chị có
trở ngại về vấn đề lệ phí, xin liên lạc trực tiếp với
với Ban tổ chức để được hỗ trợ.

Tên ðệm

Khóa sẽ được hướng dẫn bởi một số cặp vợ chồng
và các Cha linh hướng. Khóa sẽ mang một bầu
không khí thân mật và cởi mở nhằm tạo điều kiện
dễ dàng cho sự tiếp nhận và chia sẻ. Bạn sẽ vui
cười, làm quen với những người bạn mới, thưởng
thức những món ăn ngon và sẽ có dịp hiểu rõ hơn
về người bạn đời của mình, về chính mình và đức
tin của mình. Bạn sẽ được nghe trình bày các đề tài,
sau đó sẽ có thời gian để suy tư và chia sẻ với
nhóm nhỏ. Ngoài ra sẽ có các sinh hoạt khác nhằm
mục đích nâng cao đời sống hôn nhân như việc
lãnh nhận các bí tích, tham dự các nghi thức, cầu
nguyện, hay vợ chồng tâm sự, thảo luận riêng với
nhau. Khóa tổ chức ngay tại giáo xứ để tiện về nhà
buổi tối.

Lệ phí

_________

Khóa tổ chức ra sao?

Thứ Sáu: 6:00 PM – 9:30 PM (có ăn tối)
Thứ Bảy: 8:00 AM – 9:30 PM (có ăn sáng‐trưa‐tối)
Chúa nhật: 8:00 AM – 4:00 PM (có ăn sáng‐trưa)

Tên họ

Khóa CTĐSHN chào đón tất cả các cặp vợ chồng
đang ở trong bất cứ tình trạng nào của đời sống
hôn nhân, cho dù bạn chỉ muốn đến để thay đổi
không khí, hay đi tìm câu trả lời cho những vấn đề
quan trọng hơn.
Khóa hội thảo cuối tuần dành cho những cặp vợ
chồng ao ước có được mối quan hệ vợ chồng
khắng khít hơn và mối tương quan sâu đậm hơn
với Giáo hội.

Điạ điểm: Giáo Xứ Thánh Helena
6161 N. 5th St., Philadelphia, PA 19120
(góc đường Fithth St. và Godfrey Ave.)
Thời gian:

Tên:

Khóa dành cho những ai?

Khóa hội thảo CTĐSHN thứ 22 và lần thứ 2 tổ chức
tại Giáo Xứ Thánh Helena vào cuối tuần 27‐28‐29
tháng 9 năm 2013.
VỢ

Canh Tân Đời Sông Hôn Nhân (CTĐSHN) là một
chương trình phát xuất từ các cặp hôn nhân dành
riêng cho các cặp. Mục đích của khóa là đề cao giá
trị của Bích tích Hôn phối qua việc tạo cơ hội cho
các cặp vợ chồng cảm nghiệm tình yêu vô điều
kiện của Thiên Chúa. Từ đó, họ tích cực hơn trong
việc chia sẻ món quà yêu thương với bạn đời, với
gia đình và với cộng đoàn dân Chúa.

Địa điểm và thời gian

CHỒNG

Khoá Hội thảo Canh Tân Đời Sống
Hôn Nhân là...

______

Đến từ các cặp, cho các cặp: ân cần, thân thiết, nâng đỡ, vui tươi...

