
Một Gia Đình 

Phục Hồi trong Chúa Kito -Trang Bị cho Sứ Mệnh 

 

Chữa Lành Gia Đình Chúng Ta 

Săn sóc các vết thương và cùng yêu thương đồng hành tiến tới sự tự do trong Chúa Kitô 

• Khi đối ứng lại sự lạm dụng tai tiếng do hàng giáo sĩ và những sự bê bối khác đã trói 
buộc con người, chúng ta sẽ tổ chức “Cuộc hành Trình về Bethany”, một trung tâm 
chữa lành trong giáo phận để nói chuyện về những vết thương đủ loại và quảng bá 
rộng rãi sự hiều biết về những nguồn cung cấp chữa lành tới Tháng Ba năm 2020. 

• Thực hiện “Ngọn Đèn Cháy Sáng Dành Cho Bạn” trong khắp Giáo phận trong Mùa Chay 
2019.  

Xử Dụng những Nguồn Tài Liệu cách khôn ngoan  

Liên kết những hồng ân của Chúa cho sự sống của Giáo Hội và sứ mệnh truyềg giáo. 

• Thực hiện những chương trình quyên tặng và  canh tân đặc sủng trong khắp giáo phận 
cho tới Lễ Hiện Xuống 2020 để khởi động người công giáo dấn thân phục vụ và truyền 
giáo.  

• Hình Thành một kế hoạch tổng quát về các nguồn tài liệu vào Tháng 10 Năm 2021. 
• Thiết lập một trung tâm / cơ sở tĩnh tâm trong giáo phận vào Tháng Năm 2022.   

Phát triển Gia Đình Chúa 

Khơi động lại ơn gọi rửa tội là nên thánh và là những người đào tạo môn đệ. 

• Thực hiện ”Lối Đi Dẫn vào tinh thần người môn đệ”(*) và tổ chức một hội nghị của 
giáo phận vào Tháng Mười Năm 2020 để giúp các giáo xứ có một sự hiểu biết cặn kẽ 
về tinh thần người môn đệ.   

• Khởi xướng một chương trình tổng quát cho Thanh Thiếu niên (bao gồm cả lớp tuổi 
trước khi chịu phép Thêm Sức) vào Tháng Mười Một Năm 2022.  

 

(*) Lối Đi Dẫn vào Tinh Thần Người Môn Đệ là một quy trình giúp các người lãnh đạo trong giáo 
xứ làm một kế hoạch để đáp ứng những nhu cầu của dân chúng ở mọi cấp độ phát triển của 
đức tin và để đào tạo những tông đồ truyền giáo. Kế hoạch này sẽ bao gồm những cuộc hội 
thảo, huấn luyện cấp lãnh đạo, huấn luyện tư vấn và khai thác tư liệu để trợ giúp các giáo xứ 
truyền giảng tin mừng hữu hiệu.   

 


