CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÁNH THỂ

“CẢM NGHIỆM SỰ HUYỀN DIỆU CỦA THÁNH THỂ”
Tại nhà thờ St. Michael downtown, Olympia, Washington
Thứ 6 và thứ 7 ngày 20 và 21 tháng 2 năm 2009

THỨ SÁU :

4:30 chiều : Giáo dân đến bàn check-in để nhận bảng tên của mình
5:00 chiều : Thánh lễ khai mạc
6:00 chiều : Ăn tối ở cuối nhà thờ.
7:00 tối

: Cầu nguyện, hát thánh ca

7:10 tối

: Cha xứ Jim Lee khai mạc Đại hội

7:20 tối

: Giảng thuyết khai mạc “Thời khắc cho các Nhiệm Mầu”
do Michael John Poirier giảng

8:20 tối

: Giải lao tại chỗ

8:30 tối

: Thánh nhạc. Chầu Thánh Thể đến nửa đểm (sau đó, Chầu Thánh
thể sẽ dời sang nhà nguyện Thánh Giuse)
Giải tội đến 9:30 tối

10:00 tồi
THỨ BẢY :

: Cổng chính nhà thờ sẽ đóng, cộng đoàn ra về bằng cổng bên hông.

8:30 sáng : Giáo dân đến bàn check-in để nhận bảng tên của mình.
Các hiệp sĩ Hội Columbus sẽ đãi café và điểm tâm nhẹ ở cuối nhà
thờ. Có bán café đặc biệt với giá $2 tại phòng số 4.
Bán sách tại tầng lầu ở khu nhà mới của văn phòng giáo xứ
Bán sách tiếng Việt tại khu văn phòng mới của giáo xứ, phòng 5
9:00 sáng : Kinh sáng, tại nhà thờ chính
9:10 sáng : Đón chào Cha Jim Lee, tại nhà thờ chính
9:20 sáng : Thuyết trình của cha Bryan Dolesji, tại nhà thờ chính với Đề tài:
“Hợp nhất trong tình yêu: Hiệp Thông với Chúa qua Phụng vụ”
10:20 sáng : Giải lao, chuẩn bị dự các chuyên đề riêng tại các phòng nhỏ
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10:30 sáng : Các chuyên đề riêng tại các phòng như sau:
Dành cho
Gia đình
Tất cả

Diễn giả
Nhạc sĩ
Michael John Poirier
Cha Bryan Dolesji

Người Việt

Cha Giuse Thông

Đề tài
Mỗi gia đình hãy tham gia thánh
hóa thế giới
Lãnh nhận và Sống Mầu Nhiệm
Thánh Thể
Thánh Thể trong hành trình đức tin,
hy vọng và tình yêu của chúng ta

Phòng
Khu nhà mới của giáo xứ
(New Parish Center)
Nhà thờ chính
Phòng nhạc của trường
học (School Music Room)

11:30 sáng : Chuẩn bị ăn trưa (sẽ có giải tội suốt cho đến 12:45 chiều)
11:45 sáng : Ăn trưa, nhà thờ cung cấp hộp ăn trưa. Xin theo hướng dẫn để biết
nơi ngồi ăn trưa: Cuối nhà thờ, Khu nhà mới của giáo xứ, Sân thể
thao trong nhà. (Xin cộng đoàn ủng hộ tiền cho giáo xứ)
12:45 chiều : Kinh trưa, hát thánh ca tại nhà thờ chính
12:55 chiều : Cha Jim Lee có vài lời giới thiệu tại nhà thờ chính
1:00 chiều : Đức Cha Giuse Tyson giảng thuyết tại nhà thờ chính với đề tài:
“Đời sống đức tin sẽ khô héo nếu không có ngày Chúa Nhật”
2:00 chiều : Giải lao
2:15 chiều : Giờ cầu nguyện
Chủ đề
Cầu nguyện chung
Lần hạt mân côi
Phụng Vụ giờ Thánh
Suy niệm lời Chúa

Hướng dẫn viên
Pat Harvey
Tom Hruska & Tom Brignole
Sư huynh Ramon Newell
(dòng Benedictô)
Sơ Lucy Wyncoop
(dòng Benedictô)

Chầu Thánh Thể

Phòng
Parish Center Multipurpose Room
Phòng số 1 và phòng số 2
Parish Center 6
Parish Center 7
Nhờ thờ chính

3:00 chiều : Các chuyên đề riêng tại các phòng như sau:
Chuyên đề
Chuyên đê 1

Diễn giả
Marriann Tefft

Chuyên đê 2
Người Việt

Đức Cha Giuse Tyson
Cha Giuse Thống

Đề tài
Sống Mầu Nhiệm Thánh
Thể
Trở nên giống Chúa
Hôn Nhân và Thánh Thể

Phòng
Parish Center Multipurpose Room
Nhà thờ chính
Phòng thể thao (Gym)

4:00 chiều : Giải lao
4:15 chiều : Tổng kết và chia sẻ tại nhà thờ chính
5:00 chiều : Thánh lễ bế mạc.
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