
CHƯƠNG TRÌNH 
Họp mặt giới trẻ công giáo Việt Nam 

 Week-end 25-28/05/2017 
tại Orsay - PHÁP 

 

theo chủ đề : “TÔI LÀ AI ?” 
 

 

Thứ 5 : 25/05/2017               
 
Từ 15g đến 18g đón tiếp - thăm viếng tu viện    
18g                Thánh Lễ khai mặc - Lễ Chúa Thăng Thiên  
19g 15   cơm tối    
20g15-22g  sinh hoạt khai mac   
 
 

Thứ 6 : 26/05/2017                      
      
8g30  ăn sáng     
9g  sinh hoạt chung + làm quen + giới thiệu cộng đoàn  
9g30  thuyết trình 1 với Cha Jacques de Longeaux :  

giới thiệu về Thần Học Thân Xác: « Yêu với cơ thể của mình! » 
10g30  thảo luận (1)    
11g30   tập hát - Thánh Lễ     
12g45  cơm trưa     
14g-15g30 sinh hoạt - thảo luận (2)     
15g30-16g30 đúc kết - phát chủ đề spectacle  
16g30-17g30 ngợi khen     
17g30  giải lao (goûter) - tập văn nghệ    
18g45  đố vui      
19g15  cơm tối 
20g15  canh thức cầu nguyện  
 

 

Thứ 7 : 27/05/2017                                      
    
8g30  ăn sáng   
9g   sinh hoạt chung   
9g15  thuyết trình 2 với Cha Jacques de Longeaux : Huấn Amoris 

Laetitia (Joy of Love) theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô   
10g15  thảo luận (1)   
11g15  tập hát - Thánh Lễ   
12g30  chụp hình   
12g45  cơm trưa   
14g-15g30 sinh hoạt - thảo luận (2)   
15g30-16g30 đúc kết   
16g30  giải lao (goûter) - tập văn nghệ   
18g15  trò chơi lớn    
19g15  cơm tối   
20g15  văn nghệ   
 
 

Chúa nhật : 28/05/2017                              
    
8g30   ăn sáng - vệ sinh phòng   
9g30  tổng kết   
11g  Thánh Lễ với cộng đoàn   
12g15  ăn trưa - chia tay



PROGRAMME 
du Rassemblement des Jeunes Catholiques 

Vietnamiens 
Week-end 25-28/05/2017 

à Orsay - FRANCE 

 
Sur le thème « QUI SUIS-JE ? » 

 

Jeudi : 25/05/2017                          
 
De 15h à 18h  accueil – visite des lieux    
18h               messe d’ouverture – messe de l’Ascension  
19h15   dîner    
20h15-22h  activités d’ouverture  
 
 

Vendredi : 26/05/2017                     

     
8h30  petit-déjeuner      
9h  petit jeu - faisons connaissance – présentation des groupes  
9h30  conférence n°1 avec père Jacques de Longeaux :  

Introduction à la Théologie du Corps : « Aimer avec son corps ! »  
10h30  échanges en groupe (1)    
11h30   répétition des chants – messe      
12h45  déjeuner    
14h-15h30 petit jeu – échanges en groupe (2)     
15h30-16h30 conclusion – distribution des thèmes du spectacle  
16h30-17h30 louange     
17h30  pause (goûter) – répétition pour le spectacle   
18h45  quiz      
19h15  dîner 
20h15  veillée de prière  

Samedi : 27/05/2017                                                         

    
8h30  petit-déjeuner   
9h   petit jeu   
9h15  conférence n°2 avec père Jacques de Longeaux : Exhortation  
  Amoris Laetitia (La Joie de l'Amour) du Pape François 
10h15  échanges en groupe (1)   
11h15  répétition des chants – messe    
12h30  photo de groupe   
12h45  déjeuner   
14h-15h30 petit jeu – échanges en groupe (2)   
15h30-16h30 conclusion   
16h30  pause (goûter) – répétition pour le spectacle   
18h15  grand jeu    
19h15  dîner   
20h15  spectacle   
 
 

Dimanche : 28/05/2017                                

    
8h30   petit-déjeuner – nettoyage et rangement de notre chambre  
9h30  résumé   
11h  messe dominicale avec les paroissiens   
12h15  déjeuner – “au revoir” 


