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Sứ mạng Đức Kitô và người môn đệ 

trong bốn sách Tin Mừng 
 

Giảng thuyeát: 

Lm. Nguyeãn Ñình Anh Nhueä 

OFMConv

Chương trình 

• Bắt đầu: Thứ Hai, 13 tháng Tám lúc 6:30PM 
Tại nhà thờ Thánh Victor – 3108 Sierra Rd, San Jose, CA 95132 

• Kéo dài năm ngày, bắt đầu lúc 6:30pm mỗi ngày 

• Thánh Lễ vào cuối mỗi ngày 

 

Chương trình cho mỗi ngày học hỏi 

 

Khóa học ngắn tìm hiểu và suy niệm 

về Đức Giêsu Kitô theo Kinh Thánh 
 

Kính môøi OÂng Baø vaø Anh Chò tham döï Khoùa Hoïc veà Ñöùc Gieâsu Kitoâ 

 

(Các bài nói chuyện sẽ tập trung phân tích các đoạn Tin Mừng để 

cùng khám phá và hiểu rõ hơn sứ mạng mà Đức Giêsu đã nhận 

được từ Chúa Cha và sau đó giao lại cho các môn đệ. Qua đó, mỗi 

Kitô hữu sẽ có dịp canh tân đời sống thiêng liêng của bản thân và 

tiếp tục sứ mạng là môn đệ Đức Kitô trong từng hoàn cảnh cuộc 

sống hiện tại). 

The Mission of Christ and the Disciples in the Four Gospels 

(This series of talks aims to rediscover the main features of the mission Jesus 

received from God the Father and entrusted to his disciples, as revealed to us 

in the four Gospels. From such a discovery, every Christian will have an 

opportunity to renew his/her spiritual life and to continue the mission as the 

disciples of Christ in today's varied situations of life.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6:30pm – 6:50pm 

* Kinh Mân Côi (hoặc Kinh Lòng Chúa Thương Xót) 

* Một hai bài hát, mời gọi sự mở lòng nghe giảng 

7:00pm – 7:30pm Nghe giảng – phần 1 

7:30pm – 7:45pm Hỏi&Đáp 

7:45pm – 8:00pm Giải lao 

8:00pm – 8:30pm Nghe giảng – phần 2 

8:30pm – 8:45pm Hỏi&Đáp 

9:00pm Thánh Lễ 

 

Ngày & Giờ Sinh hoạt Nơi gặp 

Thứ Hai 13 tháng Tám 

lúc 6:30pm 

Thánh lễ khai mạc  

và buổi học thứ nhất 
Hội trường 

Thứ Ba 14/8 Buổi học thứ hai Hội trường 

Thứ Tư 15/8 Buổi học thứ ba Hội trường 

Thứ Năm NGÀY NGHỈ  

Thứ Sáu 17/8 Buổi học thứ tư Nhà thờ 

Thứ Bảy 18/8 Buổi học thứ năm Nhà thờ 

 


