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Office of Muticultural Ministries
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Lightworks Ministry
Christian Life Community in the USA

ihs

an Ignatian spiritual program in
rediscovering Jesus Christ

In response to Bishop Paul S. Loverde’s call
to a deeper personal relationship 

with the Lord Jesus
within the Community of His Disciples 

and the Church...

We are pleased to present

Thao Luyện Nhẹ Nhàng

là câu trả lời cho bạn
nếu bạn ao ước 

Muốn bước vào một lối sống cầu nguyện sâu xa 
hơn qua việc nghiền nghẫm Lời Chúa 

Nhận ra và cảm nhận được tình yêu của Thiên  
Chúa cho bạn

Biết mục tiêu cuộc sống theo kế hoạch và ước 
muốn Thiên Chúa dành cho bạn

Muốn kết hiệp với Thiên Chúa mật thiết hơn qua 
cầu nguyện với Kinh Thánh.

Đức Thánh Cha Phanxicô
Anh chị em cần biết rằng học hỏi mà không có 
cầu nguyện thì vô ích. Chúng ta cần phải cầu 

nguyện với Đức Kitô để biết Ngài hơn.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
Giáo Hội không tự mình mà sống nhưng tồn tại 
bởi Lời Chúa, và Giáo Hội luôn tìm thấy đường 

hướng mới qua Lời Chúa. 
Chỉ những ai lắng nghe Lời Chúa

mới loan báo được Lời Chúa.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Việc thực hành lắng nghe Lời Chúa thật là cần 
thiết cho một cuộc gặp gở đầy sức sống. Lectio 
Divina, một truyền thống cầu nguyện cổ xưa và 

vững chắc, giúp chúng ta tìm thấy Lời hằng sống 
trong Thánh Kinh để có thể đặt lại vấn đề, định 

hướng, và tạo hình cho cuộc sống.

Thao Luyện Nhẹ Nhàng là gì?
• Là sáng kiến của thánh I-nhã dành cho những
ai khao khát kết thân với Thiên Chúa và ngày 
càng sống đẹp lòng Ngài hơn.  
• Là một chương trình cầu nguyện với Kinh
Thánh qua Lectio Divina trong 14 tuần hầu giúp 
chúng ta biết mở lòng hơn cho Thiên Chúa trong 
cuộc sống hằng ngày. 
• Là một hành trình thiêng liêng cùng đồng hành
với Chúa và anh chị em qua những đề tài và ơn 
xin căn bản là:

• hiểu biết Thiên Chúa và lòng mến yêu vô bờ
bến của Ngài, 
• mục tiêu cuộc sống theo kế hoạch và ước
muốn Ngài dành cho mỗi người, 
• thấu hiểu ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô
dành cho con người 
• kết hiệp mật thiết hơn với Thiên Chúa qua
hành động và đáp trả. 

Nỗi khao khát triền miên của người theo 
Chúa là được chính mình đào sâu

và sống Lời Chúa.

Chia sẻ của một số anh chị đã đi
Thao Luyện Nhẹ Nhàng

Tôi được chìm đắm trong tình yêu của Thiên 
Chúa và Ngài từ từ đổi mới tôi.  Vì tôi đã thay đổi 

nên tất cả chung quanh tôi đều được đổi thay.

Tôi đã nhận ra Chúa thật gần với tôi qua cầu 
nguyện và sống mối liên hệ mật thiết hơn với 

Chúa Kitô trong đời sống hằng ngày.

Tôi thấy bình tâm lạ thường dù cuộc sống vẫn 
đong đầy thánh giá.

Tôi được thực tập cầu nguyện với Kinh Thánh 
qua Lectio Divina và nhờ đó được kết hiệp với 

Thiên Chúa sâu đậm hơn.

Liên Lạc

Of�ice of Multicultural Ministries 
Catholic Diocese of Arlington 

Elizabeth Puglise: 703-841-3881 
mcm@arlingtondiocese.org

Lightworks Ministry
Christian Life Community in the USA
Anh-Vinh Nguyễn at 703-283-2029

Monique Tô at 571-251-0638
lightworks-arlington@clc-usa.org

Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn
Luca 21:36
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Pope Francis
You must realize that studying without prayers is 
no use. We must pray to Jesus to get to know him 

better.  Pray to Jesus!

Pope Benedict XVI
The Church does not live on herself but on the 

Gospel, and in the Gospel always and ever anew 
�inds the directions for her journey. This is a 

point that every Christian must understand and 
apply to himself or herself: only those who �irst 
listen to the Word can become preachers of it. If 
it is effectively promoted, this practice will bring 

to the Church - I am convinced of it - a new 
spiritual springtime.

Pope Saint John Paul II
It is especially necessary that the practice of 

listening to the Word of God should become a 
life-giving encounter, utilizing the ancient and 
ever-valid tradition of the Lectio Divina that 
enables us to �ind in the Bible text the living 

Word that questions, guides,
and shapes our lives

Lightworks
An Ignatian way to God

14 weeks of praying and sharing
Lectio Divina

Ignatian Prayer with Imagination

If you want to grow deeper and more intimately 
in your relationship with God through Scriptures

If you are open to Lectio Divina and other
Ignatian method of prayers

If you would like to share with and support 
fellow parishioners in this journey of faith

If you can spare 15 to 30 minutes a day
to be with God

Lightworks is for you!

Contacts

Of�ice of Multicultural Ministries 
Catholic Diocese of Arlington 

Elizabeth Puglise: 703-841-3881 
mcm@arlingtondiocese.org

Lightworks Ministry
Christian Life Community in the USA
Anh-Vinh Nguyễn at 703-283-2029

Monique Tô at 571-251-0638
lightworks-arlington@clc-usa.org

http://lightworks.clc-usa.org

Be vigilant at all times and pray
Luke 21:36
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