
 

TĨNH TÂM 
LINH THAO

Bạn là ai? 

* Bạn đang thấy giao động, bất định giữa 
cuộc sống, giằng co bên đạo bên đời? 

* Bạn thấy đời sống vô nghĩa, khổ đau? 

* Ê chề, bạn không chịu được tình trạng 

phân hóa nội tâm? 

* Bạn muốn cho tâm hồn được tự do thanh 
thoát? 

* Bạn cần đào sâu đời sống đức tin? 

* Bạn thích học biết yêu như Chúa? 

* Bạn muốn tập nói chuyện cho thật tình tự 

với Người mình thương? 

* Bạn thích làm quen với Lời Chúa? 

Chương trình  
Tĩnh Tâm  
Linh Thao  

2017

Bạn hãy thử đến lắng nghe Thầy 
Giêsu!

Xin hãy lấy, lạy Chúa, 
và hãy nhận trọn cả tự do, 

trí nhớ, trí khôn và trọn cả ý chí của 
con, 

tất cả những gì con có và con sở hữu. 

Chính Chúa đã ban chúng cho con, 
nay lạy Chúa, con xin quy hướng 

chúng về Chúa. 

Mọi sự là của Chúa, 
xin hãy an bài sắp xếp hoàn toàn theo ý 

Chúa. 

Xin ban cho con tình yêu và ân sủng 
của Chúa. 

Được thế con hoàn toàn mãn nguyện. 

Thánh I-Nhã

X I N  H Ã Y N HẬN  
LẤY



 

Tên: 
_______________________[  ]nam [  ]nữ 

[  ] 21 tuổi và trở lên     [  ] dưới 21 tuổi 
email:_____________________________ 

số điện thoại:_______________________ 
Ghi danh khóa: 

[  ] LTKT: đơn và chi phiếu xin gửi về 
Clara Nguyễn, P.O. Box 7022, 
Alhambra, CA 91802 

[  ] BĐLT:   [  ] Lần đầu tiên tham dự khóa 
đơn và chi phiếu xin gửi về Paul 
Nguyễn, 9361 Bolsa Ave. Ste 209, 
Westminster, CA 92683 

[  ] LHCN ngày 18 - 24 tháng 6 
[  ] LHCN ngày 23 - 29 tháng 7 
 đơn và chi phiếu xin gửi về Thơ 

Nguyễn, 10255 Baroness Ave, San 
Diego, CA 92126 

[  ] Giúp qũy “Pay-It-Forward”3. Xin gửi 
chi phiếu về Thơ Nguyễn, 10255 
Baroness Ave, San Diego, CA 92126

T ĨN H  T Â M  L I N H  T H A O  2 0 1 7 1 , 2

Ghi chú: 
1. Các khóa bắt đầu và kết thúc vào 5g30 chiều của những ngày đăng trên 
2. Danh sách chỉ liệt kê những khóa do các bạn vùng nam Cali tổ chức 
3. “Pay-It-Forward” là chương trình gây qũy để giúp hạ giá các khóa TT cho năm tới

Bước Đường Linh Thao (BĐLT) -  5  ngày,  t iếng Việ t  Nam: $405 
Ngày 23 đến 28 tháng 5 năm 2017 
Do cha Quốc Anh Trần, S. J. hướng dẫn 
Liên lạc anh Tuấn Paul 714-293-8139 paul@realtysavers.com

Linh Hướng Cá Chân (LHCN) -  6  ngày,  t iếng Việ t  Nam/Mỹ :  $495 
Ngày 23 đến ngày 29 tháng 7 năm 2017 
Do cha Chánh Nguyễn, S. J. và cha Lân Ngô, S.J. linh hướng 
Liên lạc anh Công Anh 858-609-9897 yomanbay@gmail.com

Nhà tĩnh tâm: Questhaven Retreat Center, 20560 Questhaven Rd., San Marcos, CA 92078 
http://www.questhaven.org 760-744-1500

ĐƠN GHI DANH

Linh Thao Khai  Tâm (LTKT) -  cuố i  tuần,  t iếng Mỹ :   $150 
Ngày 10 đến 12 tháng 2 năm 2017 
Do cha Trung Chris Nguyễn, S. J. hướng dẫn 
Liên lạc anh chị Thuý/Cường 714-635-2518 cuongphoto@yahoo.com hay anh chị 

Thanh/Hùng 626-457-1953 phuongthanh1@juno.com

Linh Hướng Cá Chân (LHCN) -  6  ngày,  t iếng Việ t  Nam/Mỹ :  $495 
Ngày 18 đến 24 tháng 6 năm 2017 
Do cha Chánh Nguyễn, S. J. linh hướng 
Liên lạc anh Công Anh 858-609-9897 yomanbay@gmail.com

Xin lưu ý: 
• Chỉ có thể ghi danh khi nhận được chi 

phiếu cùng với đơn ghi danh 
• Lệ phí sẽ không được hoàn trả ngoại trừ 

tìm được người thế chỗ
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