CHƯƠNG TRÌNH UlTREYA
PT Cursillo Dallas- 2020
( Dành cho MC và trưởng nhóm)
1. Gathering song ……… (khi chuông rung)

đàn, hát bài……)

2. MC chào mừng mọi người và mời mọi người chào mừng nhau ( bắt tay),
3.

Hát “ cầu xin Chúa TT " ( Đệm đàn…….)

4.

MC mời nhóm phụ trách dâng” lời nguyện mở đầu”

5.
-

MC mời mọi người “họp nhóm nổi “ và chia sẻ:
Dựa theo 3 chân kiềng : sùng đạo, học đạo và hành đạo
MC đề nghị mỗi nhóm chỉ 5 người / 15 phút

6. Sau chia sẻ nhóm, đàn, hát bài ……………..
7. MC giới thiệu người chia sẻ chứng nhân
Sau phần chia sẻ chứng nhân, MC mời gọi mọi người chuẩn bị để lên chia sẻ đáp ứng
theo tâm tình bài chia sẻ vừa qua ( MC chỉ nói để họ chuẩn bị chứ chưa mời họ )
8.. MC mời người chia sẻ đáp ứng thứ nhất, rồi thứ hai ( người đã được chuẩn bị của nhóm
phụ trách Ultreya)
9. MC mời mọi người nếu ai muốn lên ( chỉ chọn 2 người thôi )
10. MC mời Linh Hướng đúc kết phần chia sẻ
11. Giới thiệu nhóm: MC giới thiệu “tên” của 2 nhóm phụ trách hôm nay và
-

mời vị đại diện nhóm thứ nhất lên giới thiệu nhóm

a. Nhóm sinh hoạt
b. Thành viên trong nhóm.
-

MC mời vị đại diện nhóm thứ hai lên giới thiệu nhóm.

12. Thông báo: MC mời :
- Trưởng Văn Phòng Điều Hành

- Khối tiền, , Khối 3 ngày, Khối Hậu
- Trường Lãnh đạo
13. MC xướng lời nguyện kết thúc ( theo sách Ultreya ) và
mời mọi người xuống nhà Nguyện làm giờ Tông đồ.
14. Hai nhóm trở lại Hội trường để clean up.

