KHÓA HỌC
CHO CÁC BỀ TRÊN
CỦA DÒNG XI-TÔ
2016

Học viện quốc tế Thánh Bê-na-đô tại Roma của
Dòng Xi-tô



PHIẾU ĐĂNG KÝ

Họ: .............................................................................................
Tên: ............................................................................................
Đan Viện:...................................................................................
Ngôn ngữ sẽ nói:………………………………………..
Đến vào ngày
tháng Bảy vào
giờ
tại Fiumicino / Ciampino / Roma Termini
Hay:
Từ:
Số chuyến bay:
Sẽ xuất hành ngày
tháng Bảy lúc
giờ
Từ : Fiumicino / Ciampino / Roma Termini
Hay từ:

Từ 3 tháng Bảy (ngày đến)
Đến 9 tháng Bảy (buổi chiều giải tán) 2016

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ

Thứ Hai 4 tháng bảy
Ngày dành riêng cho quý Tân Bề Trên hay quý Bề Trên
chưa tham dự những khóa học trước.

Đại Hội Dòng Xi-tô năm 2010 đã thiết lập khóa bồi
dưỡng cho các tân Bề Trên của Dòng Xi-tô. Qua những
kinh nghiệm tốt đẹp của khóa bồi dưỡng năm 2011,
khóa học năm nay kính mời tất cả quý Bề trên mong
muốn tham dự khóa học này, cũng như mong muốn
thắt chặt thêm tình thân hữu, và sự cộng tác giữa các
Bề Trên trong Dòng, chỉ dành một ngày đầu tiên cho
các Tân Bề Trên.

Thứ ba 5 – Thứ Bảy 9 buổi sáng
Khoá bồi dưỡng cho các Bề Trên năm nay có chủ đề là
“không bao giờ thất vọng về lòng thương xót của
Chúa”, với các buổi Hội Thảo với nhiều Giáo Sư và
những cuộc thảo luận theo từng nhóm ngôn ngữ.
Sẽ có một buổi sáng viếng đền thánh Phê-rô nhân dịp
Năm Thánh.

THỜI BIỂU HÀNG NGÀY
6.30
8.30
13.00
15.30
19.15

Kinh sáng và Thánh lễ
Điểm tâm
Môn học
Thảo luận theo nhóm ngôn ngữ.
Kinh trưa
Cơm trưa-Nghỉ trưa
Môn học
Thảo luận theo nhóm ngôn ngữ.
Kinh Chiều
Cơm tối

Sau cơm tối có những cuộc gặp gỡ trao đổi để hiểu biết
thêm về các đan viện của nhau.

Trên cơ sở những nghị quyết trên, đã được Đại Hội
năm 2015 bổ sung, nên trong tờ giới thiệu này, chúng
tôi ghi chú chương trình khái quát về khóa học và mẫu
đơn đăng ký cho Khóa Học 2016. Bởi vì Khóa Học này
được xem như một nhiệm vụ do Đại Hội ủy thác, nên
đặc biệt xin tất cả quý Tân Bề Trên tham dự. Tất cả quý
Bề Trên khác cũng được trân trọng mời tham gia.
Để việc tổ chức được tốt đẹp, cũng như để có thể tính
giá hợp lý, kính xin quý vị tham dự gửi cho chúng tôi
càng sớm càng tốt phiếu đăng ký ghi danh với những
thông tin như đã đề nghị,


Hoặc qua e-mail theo địa chỉ sau:
ospiti@ocist.org



Hoặc qua thư cho
Sig.ra Agnese Kulczycka
Corso per i superiori OCist
Curia Generalizia
P.zza del Tempio di Diana 14
00153 Roma-Italia

