Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam
BAN MỤC VỤ ƠN GỌI

THƯ NGỎ
Gò Vấp, ngày 31 tháng 5 năm 2018,
Kính thưa Quý Cha, Quý vị Đặc trách và Quý Phụ huynh,
Tiếp tục kinh nghiệm của năm trước và đáp lại mong đợi của quý Phụ huynh và
các em, năm nay Ban Mục vụ Ơn gọi, chúng con sẽ tổ chức Tuần định hướng Ơn gọi cho
các thanh thiếu niên tuổi từ 17 đến 25, có ước muốn tìm hiểu và thăng tiến bản thân; thời
gian từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 7 năm 2018, tại Cộng thể Don Bosco Bến Cát, 258/3
Dương Quảng Hàm, P.5, Tp. Hồ Chí Minh.
Mục đích của Tuần định hướng này nhằm giúp các em biết sống và chia sẻ một
kinh nghiệm mới: cùng nhau chơi, cùng nhau học, cùng nhau làm việc và cùng nhau cầu
nguyện với sự hướng dẫn và đồng hành thiêng liêng. Qua đó, các em ngày càng hiểu biết
chính mình và bước đầu nhận ra tiếng Chúa mời gọi mình vào đời sống tu trì. Từ đó,
ngày càng có nhiều bạn trẻ quảng đại đáp trả, dấn thân phục vụ Giáo Hội như Lời Chúa
mời gọi “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra
gặt lúa về!” (Lc 10,2).
Chúng con kính xin Quý Cha, Quý vị Đặc trách và Quý Phụ huynh khích lệ và tạo
điều kiện cho con em của quý vị đăng ký* tham gia Tuần định hướng Ơn gọi này. Chúng
con rất vui mừng được đón tiếp các em. Chúng con cũng xin gởi chương trình đính kèm
đến Quý Cha và Quý vị.
Chúng con xin chân thành cám ơn và xin Chúa chúc lành cho Quý Cha và Quý vị
vì lòng quảng đại và sự quan tâm chăm sóc cho các mầm Ơn gọi tương lai của Giáo Hội.

Kính báo,
TM. Ban Mục vụ Ơn gọi

Lm. Giuse Nguyễn Đức Tâm, SDB.

*Lưu ý: Đăng ký tham gia trước ngày 30/6/2018; số lượng tối đa là 50.

Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Ban Mục vụ Ơn gọi

TUẦN ĐỊNH HƯỚNG ƠN GỌI
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
1. Đối tượng: ưu tiên cho thanh thiếu niên nam tuổi từ 17 đến 25 (học lớp 12 trở lên)
2. Thời gian: từ 8g00 sáng Thứ Hai 2/7 đến 14g00 Chúa Nhật 8/7/2018;
3. Địa điểm: Trung tâm Trẻ Don Bosco Bến Cát,
258/3 Dương Quảng Hàm, P.5, Tp. Hồ Chí Minh;
4. Đăng ký tham gia:
- Qua Email: tamsdb@gmail.com
- Hoặc qua điện thoại: 0917.714.231 (cha Tâm - Gò Vấp);
- Số lượng tối đa: 50 em (ưu tiên cho ai đăng ký trước, hạn chót: ngày 30/6/2018)
5. Kinh phí tham gia: 500.000 VNĐ/người/7ngày (di chuyển tự túc)
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
1. Ngày khai mạc: Thứ Hai 2/7/2018
8g00
Đón tiếp (những em ở xa có thể đến ngày Chúa Nhật 1/7)
Nhận bảng tên, tủ đồ, giường ngủ ... thăm quan nhà;
9g00
Chào đón chính thức (Cha Giám đốc)
Giới thiệu làm quen, chia đội, ban …
Mục tiêu, nội quy của Tuần định hướng
10g15
Tập hát - Thánh Lễ khai mạc
11g30
Cơm trưa - Nghỉ trưa
Ban chiều sinh hoạt theo chương trình
2. Ngày trong tuần:
- Cầu nguyện, học hỏi kỹ năng sống, năng khiếu, tìm hiểu ơn gọi, vui chơi,…
- Picnic, cắm trại vào cuối tuần;
3. Ngày kết thúc: Chúa Nhật 8/7/2018
7g30
Sinh hoạt – Đánh giá Tuần Định hướng
10g00
Ôn hát
10g15
Thánh lễ Tạ ơn - Nghi thức sai đi
11g30
Cơm gia đình - Văn nghệ – Cám ơn
13g30
Chia tay – Về gia đình
* Đồ dùng cần mang theo: đồ vệ sinh cá nhân; quần áo (1bộ quần tây áo sơ-mi; 2 bộ quần áo
thường ngày; 2 bộ quần đùi, áo thể thao; 1 đôi giầy ba-ta; khăn tắm, khăn mặt); 1 cuốn vở, bút
viết; không mang theo: laptop, máy tính bảng, Ipad, Ipod, đồ chơi điện tử, đồ dùng quý giá...;

