
 

Kính thưa Cha Linh Hướng và Anh Chị Em. 

 

Trong thời gian qua Ban Điều Hành (BĐH) có buổi họp hội ý với nhau, và đã đưa 

đến những quy định đồng thuận cho sinh hoạt gia đình Y-nhã của chúng ta mấy 

điểm như sau: 

 

 (1*) Mỗi hội viên sẽ hiệp ý cầu nguyện hằng ngày:  

"1 kinh Lạy Cha" để cầu nguyện cho "Đức Giáo Hoàng" và theo ý chỉ của ngài. 

"1 Kinh Kính Mừng" để thông công cầu nguyện cho tất cả "Các Nhóm Viên". 

"1 Kinh Sáng Danh "để cầu nguyện cho tất cà các "Tu Sỹ và Ơn Gọi"  

  

 (2*) Thánh lễ cầu nguyện cho nhóm:  

 Cha Linh Hướng sẽ dâng thánh lễ để cầu cho các hội viên vào mỗi thứ sáu đầu 

tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.   

(Bắt đầu từ thứ sáu 04.01.2013. Xin Anh Chị Em cùng hợp ý cầu nguyện.) 

  

(3*) Lễ mừng kính Quan Thầy: 

Từ năm nay chúng ta sẽ tổ chức "Kính thánh Quan Thầy Ynhã" vào dịp lễ mừng 

kính ngài 31.07 hằng năm. (Năm 2013 chúng tôi đang xúc tiến chương trình đi hành hương 

Đức Mẹ Mễ Du để mừng kính thánh quan thầy và cùng nhau nghỉ hè. Dự Định:   Từ thứ bẩy 

27.07.đến thứ bẩy 03.08-2013 (4 ngày ở Đức Mẹ Mễ Du, 2 ngày tắm biển nghỉ ngơi, 2 ngày đi 

đường)) 

  

 (4*) Họp nhóm: 

Mấy năm trước chúng ta đã đồng thuận với nhau là sẽ chia làm 3 vùng. Bắc-Trung-

Nam để làm nền tảng xây dựng sinh hoạt vùng, và hằng năm sẽ có những sinh hoạt 

chung. 



Như mọi năm chúng ta sẽ họp nhóm lớn vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống từ 

trưa thứ sáu tới chiều thứ bẩy. (Đặc biệt năm nay 2013 có sự hiện diện của LM. Dominique 

Nguyễn Hùng từ USA. Cùng chia sẻ với nhóm chúng ta, nhân dịp cha sang hướng dẫn các khóa Linh 

thao ở Đức và Bỉ.) 

  

(5*) Linh Thao: 

Như lời mời gọi của thánh Tổ Y-nhã nhằm giúp chúng ta thăng tiến cho cuộc sống 

tâm linh theo linh đạo của ngài. Mỗi năm chúng ta hãy cố gắng đi tham dự một khóa 

linh thao. (Lời của các cha hướng dẫn)  

 

Mổi năm ở Đức chúng ta có nhiều khóa 3 ngày, và ít nhất là một khóa 5-7 ngày.  Xin 

Anh Chị Em thu xếp thời gian để tham dự, vì chính chúng ta đều phải là những 

người nồng cốt cho Linh Thao ở Đức này mỗi ngày thêm phát trển hơn. 

(Xin xem chương trình ở đây http://linhthao.de/) 

 

Xin Anh Chi Em cầu nguyện cho đự định của chúng ta được thành sự. 

 

Kính xin thánh Quan Thầy bầu cử, và xin Chúa chúc lành cho những việc làm của 

chúng con. 

 

Kính chào Cha linh Hướng và Anh Chị em trong tình yêu của Chúa. 

 

Thay mặt BĐH. 

Antôn NguyễnThanh Sơn 

 

PS: Niên liễm mỗi năm là €10,-   

chuyển vào Konto-Nr: 30 05 77 87 28, BLZ: 600 908 00, Spardabank  Karlsruhe 

http://linhthao.de/

