
 

TĨNH TÂM 
LINH THAO

Bước Đường Linh Thao (BĐLT):  
• Dành cho tất cả mọi người. 
• Dựa theo "Tiến Trình Linh Thao của 

thánh I-Nhã", khóa giúp sống lại 
"Lịch Sử Cứu Độ" của Thiên Chúa và 
nhìn lại “tiểu sử cá nhân”của chính 
mình; để cảm nghiệm sâu xa hơn về 
tình yêu thương tha thứ; về ân sủng 
và chương trình kế hoạch Chúa dành 
cho mình, để tái lập trật tự trong cuộc 
sống theo ý Chúa muốn. 

• Giúp thấu hiểu và đào sâu thêm về 
“Nguyên Lý Nền Tảng”của đời 
người; thực tập cầu nguyện theo 
phương pháp “Phút Hồi Tâm”. 

Linh Hướng Cá Nhân (LHCN):  
• Dành cho những người đã quen cầu 

nguyện với Kinh Thánh, hoặc đã 
tham dự 1 khóa Linh Thao. 

• Dưới ánh sáng của Chúa, nỗ lực  bàn 
hỏi và nhận định cùng với người linh 
hướng để  làm sáng tỏ những thắc 
mắc, những khó khăn vấn nạn trong 
đời sống thiêng liêng và  cuộc sống 
hàng ngày. 

• Nhờ sức mạnh của Chúa, xắp xếp lại 
thứ tự ưu tiên trong cuộc sống cũng 
như công việc tông đồ theo Ý Chúa 
muốn, rồi nỗ lực thực thi cho trọn. 

Xin Hãy Nhận Lấy 

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

2020 
San Diego

Tĩnh Tâm Linh Thao là khóa cấm phòng 
trong thinh lặng để tạo tình thân mật với 
Chúa, để cảm nghiệm tình yêu thương 
tha thứ, để học hỏi Lời Chúa, để tìm 
hiểu và thực thi Thánh Ý Chúa, để tu tập 
cho đời sống tâm linh… 

>>>



 

Tên:______________________________ 

[  ] nam   [  ] nữ 

email:_____________________________ 

số điện thoại:_______________________ 

Ghi danh khóa: 
[  ] LHCN-7 ngày  
Đơn và chi phiếu xin gửi về: 
Paul Nguyễn 
9361 Bolsa Ste 209 
Westminster, CA 92683 

[  ] BĐLT-5 ngày   
[  ] LHCN-5 ngày 
Đơn và chi phiếu xin gửi về: 
Clara Nguyễn 
P.O. Box 7022 
Alhambra, CA 91802 

[  ] Giúp qũy “Pay-It-Forward”4 
gửi kèm với lệ phí ________________ 

T ĨN H  T Â M  L I N H  T H A O  2 0 2 0 1 , 2 , 3

Ghi chú: 
1. Các khóa bắt đầu và kết thúc khoảng 5g chiều của những ngày đăng trên 
2. Danh sách chỉ liệt kê những khóa do các bạn vùng nam Cali tổ chức 
3. Ghi danh bằng điện tín: (a) email cho người liên lạc đăng trên và (b) gửi lệ phí qua 

Quickpay, Zelle, hay Vemo cho tho1997@gmail.com 
4. “Pay-It-Forward” là chương trình gây qũy để giúp hạ giá các khóa

Bước Đường Linh Thao (BĐLT) - 5 ngày:       $455 
Ngày 9 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020 
Do cha Quốc Anh Trần, S. J. hướng dẫn 
Liên lạc AC Thuy Cuong 714-635-2518, cuongphoto@yahoo.com 

Linh Hướng Cá Nhân (LHCN) - 5 ngày:       $455 
Ngày 9 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020 
Do cha Nguyễn Công Chánh, S.J. linh hướng 
Liên lạc AC Thuy Cuong 714-635-2518, cuongphoto@yahoo.com 

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

ĐƠN GHI DANH 3

Linh Hướng Cá Nhân (LHCN) - 7 ngày:       $640 
Ngày 20 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2020 
Do cha Nguyễn Công Chánh, S.J. linh hướng 
Liên lạc anh Tuấn Paul 714-293-8139 paul@realtysavers.com

Xin lưu ý: 
Chúng tôi chỉ có thể ghi danh khi nhận 
được chi phiếu cùng với đơn ghi danh
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