Sống Lại Niềm Tin Thánh Thể
tại Hoa Kỳ
Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ đã
khởi xướng chiến dịch ba năm phục hồi nền
tảng của lòng sùng kính và niềm tin vào sự
Hiện Diện Thật Sự của Chúa Giê-su trong
Bí Tích Thánh Thể. Các Giám Mục tin rằng
Thiên Chúa mong muốn nhìn thấy một
phong trào của người Công Giáo trên khắp
Hoa Kỳ, được chữa lành, biến đổi, hình
thành, và hợp nhất qua việc gặp gỡ Chúa
Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể - và ra đi
trong sứ mạng “để cho sự sống của thế
gian.”

www.eucharisticrevival.org

Để biết thêm thông tin về chương trình Sống
Lại Niềm Tin Thánh Thể Toàn Quốc, xin
hãy truy cập vào trang web và theo dõi trên
Instagram cũng như trang Facebook
@eucharisticrevival
2022-2023:
Sống Lại Niềm Tin tại Giáo Phận
2023-2024:
Sống Lại Niềm Tin nơi Giáo Xứ
17 – 21/7/2024:
Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc
Indianapolis, IN

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể
Việt Nam tại Hoa Kỳ
(PTTNTTVNHK)
& Chiến Dịch Sống Lại
Niềm Tin Thánh Thể
TNTTVNHK tin nhận Chúa Giê-su Thánh
Thể là nguồn sống, là tột đỉnh của đời sống
thiêng liêng, và là lý tưởng sống của các
thành viên. Vì thế, chương trình thăng tiến
hiện nay của Phong Trào được kết hợp nhiều
phương diện trong việc học hỏi về Thánh
Thể, để các thành viên có thể phát triển
trong tình yêu và hiệp nhất với Chúa Giê-Su
trong Bí Tích Thánh Thể. Trong suốt hành
trình này, TNTTVNHK sẽ cung cấp những
tài liệu và chương trình quan trọng để giúp
các thành viên yêu mến Bí Tích Thánh Thể
một cách sâu sắc hơn.

Các tài liệu của TNTTVNHK về
Chiến Dịch Sống Lại Niềm Tin Thánh
Thể sẽ được chia sẻ tại
www.veym.net. Xin theo dõi trên các
phương tiện truyền thông chính thức
của Phong Trào để biết thêm chi tiết.
Đừng quên tag @veym.usa.tntt để chia
sẻ cách bạn Sống Ngày Thánh Thể.
2022-2023: Quay Về Nguồn Cội
2023-2024: Đồng Hành cùng Giáo Hội
2024-2025: Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc
“Chứng Nhân và Truyền Giáo”
#eucharisticrevival #veym
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NIỀM TIN THÁNH THỂ

Các tài liệu bổ sung của TNTTVNHK
dành cho các Huynh Trưởng dùng trong
chương trình thăng tiến và cho các gia
đình sử dụng tại nhà gồm có:

Trọng Tâm của TNTTVNHK
Nhằm giúp các thành viên gặp gỡ Chúa
Giê-su bằng những cách đặc biệt nhất,
chúng tôi đang soạn thảo một chương
trình thăng tiến đặc biệt để bổ sung thêm
cho chương trình giảng dạy hiện có của
Phong Trào về Bí Tích Thánh Thể.
Thông qua các tài liệu bổ sung này, chúng
tôi cầu xin cho các thành viên trong
Phong Trào sẽ được gặp gỡ Chúa Giê-su
trong lòng mỗi người, trong đời sống
cộng đoàn, và trên nước Thiên Đàng.
Chúng tôi mong muốn được cùng với
cùng với con em quý vị sống kết hợp mật
thiết với Chúa Giê-Su trong Bí Tích
Thánh Thể hơn.

Tham dự Chầu Thánh Thể cùng
nhau hàng tháng
Tìm hiểu về các Thánh Nhân có
lòng sùng kính Thánh Thể và Phép
Lạ Thánh Thể
Làm chứng và chia sẻ về cách Bí
Tích Thánh Thể đã biến đổi cuộc
sống của nhiều người
Cầu nguyện và đọc những lời kinh
cơ bản của Sống Ngày Thánh Thể
Lớn lên trong sự hiểu biết và tình
yêu mến dành cho Phúc Âm và
những mầu nhiệm của Thánh Lễ

Năm Thứ Nhất (2022-2023)
Quay Về Nguồn Cội

Trong năm thứ nhất, các Giáo Phận sẽ giúp
các cha chánh xứ và hội đồng mục vụ chuẩn
bị cho Chiến Dịch Sống Lại Niềm Tin Thánh
Thể. Trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh
Thể, các thành viên sẽ cùng nhau tham dự
các giờ chầu Thánh Thể hàng tháng để canh
tân bản thân tại nguồn sống và tột đỉnh của
Đức Tin chúng ta, cũng như cùng cầu nguyện
cho các nhà lãnh đạo mục vụ của chúng ta
trong năm sơ khởi này.

Năm Thứ Hai (2023-2024)
Đồng Hành Cùng Giáo Hội

Trong năm thứ hai, khi các giáo xứ tích cực
tham gia vào Chiến Dịch Sống Lại Niềm Tin
Thánh Thể, các Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
sẽ dẫn đường đến với Chúa Giê-su Thánh
Thể qua việc làm chứng tá, chia sẻ và đồng
hành cùng mọi người trong cách vui Sống
Ngày Thánh Thể.

Năm Thứ Ba (2024-2025)
Làm Chứng Nhân và Rao Giảng Tin Mừng

Đến năm thứ 3, TNTTVNHK mong ước các
thành viên sẽ cam kết sống ngày Thánh Thể
và chia sẻ Chúa Giê-Su Thánh Thể trong
cuộc sống hằng ngày của mình.

