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THƯ THÔNG BÁO 

N22-004 
                                 Ngày 26 tháng 3 năm 2022 

Kính gửi:  Quý thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo  

  Quý thành viên Ban Chấp Hành Trung Ương & Ban Nghiên Huấn Trung Ương 

  Quý thành viên Hội Đồng Liên Đoàn & Ban Chấp Hành Đoàn 

  Quý Huấn Luyện Viên 

   

Chủ đề:  Hội Nghị Giôsue & Huấn Luyện Viên 

 

Trọng kính quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên, và quý Huynh Trưởng: 

 

Xin chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa vì tình yêu thương nhân hậu và ơn phù trợ của Ngài dành cho Phong Trào chúng 

ta.  

 

Trong niềm hân hoan, Ban Chấp Hành Trung Ương xin trân trọng thông báo Hội Nghị Giôsue & Huấn Luyện Viên 

2022 sẽ được tổ chức vào mùa hè năm nay tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Với đại dịch COVID vẫn đang diễn ra, 

cùng với nhiều căng thẳng gây ra do các sự kiện gần đây, nhiều mục vụ cho giới trẻ bị ảnh hưởng đến tinh thần và mất 

đi số lượng các thành viên đáng kể. 

 

Cùng hiệp nhất trong chiến dịch “Khơi Nguồn Thánh Thể” của Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ hầu phục hồi tinh thần của 

các tín hữu, Hội Nghị Giôsue & Huấn Luyện Viên năm nay cũng nhắm vào việc đổi mới tinh thần của quý thành viên 

và khám phá lại món quà của sinh hoạt trực tiếp, củng cố công việc chúng ta làm để truyền bá tin mừng trong thời kỳ 

hậu COVID, và làm sống lại mối quan hệ với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể một cách sống động nhất. Thông qua 

các thuyết trình gia về Bí Tích Thánh Thể, các buổi hội thảo về các phương thức hiệu quả để truyền bá Phúc Âm, các 

cuộc thảo luận và đối thoại về cải cách và thăng tiến Phong Trào, những giờ sinh hoạt giao lưu, các giờ phụng vụ, 

chương trình ca nhạc, thực phẩm, và giải thưởng, những tham dự viên chắc chắn sẽ được tăng thêm sức sống để tiếp tục 

dẫn dắt Đoàn nơi địa phương tiến bước  trong thời khắc lịch sử này.  

 

Thông tin chi tiết về hội nghị như sau: 

Chủ đề : "My flesh for the life of the world – Thịt Tạ mang lại sự sống cho thế gian” 

Địa điểm : Đại học Mount St. Mary's (Mã Sân Bay DCA, IAD, hoặc BWI) 

Thời gian : 02:00 chiều Thứ Năm, ngày 21 tháng 7 đến 02:00 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2022 

Phí đăng ký sớm: $ 125,00 trước ngày 15 tháng 6 năm 2022 

Phí đăng ký muộn: $ 200.00 trước ngày 1 tháng 7; sẽ không chấp nhận đăng ký muộn sau ngày 1 tháng 7 năm 2022 

Điều kiện đăng ký : Thành viên của Hội Đồng Lãnh Đạo, Ban Chấp Hành Trung Ương, Ban Nghiên Huấn Trung Ương, 

Hội Đồng Liên Đoàn,  Ban Chấp Hành Đoàn, quý Huấn Luyện Viên, quý Cha Tuyên Uý và quý Trợ Uý.  

Trang web đăng ký : https://events.veym.net/  

Câu hỏi : headquarters@veym.net  

 

Ban Chấp Hành Trung Ương trân trọng kính mời quý thành viên được mời cố gắng tham dự hội nghị quan trọng này vì 

tương lai của Phong trào chúng ta. Sự hiện diện của quý vị tại hội nghị này chắc chắn sẽ là món quà yêu thương và xây 

dựng Phong Trào cho những thế hệ sau. 

 

Trân trọng trong Chúa Giêsu Thánh Thể. 

 

Kiến thị,                   Ký tên, 
 

 

 

Lm FX Nguyễn Thanh Bình , SVD                Tr. Đaminh Hoàng Công Thái Dương, PhD 

Tổng Tuyên Úy        Chủ Tịch, Ban Chấp Hành Trung Ương 
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