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SILOAM – chương trình đào tạo nhà Linh Hướng (Đồng hành thiêng liêng)
* Siloam là một chương trình đào tạo nổi tiếng quốc tế dành cho những ai muốn 
trở thành những nhà đồng hành thiêng liêng. Yếu tố thiết yếu nơi chương trình 
nhằm giúp cho tham dự viên trở nên những nhà đồng hành thiêng liêng có sự phản 
tỉnh, cầu nguyện liên lỉ và cam kết dấn thân trong mỗi giờ đồng hành.
* Siloam có 2 hình thức đào tạo như sau:
  + Học trong 1 năm: từ thứ 2 – thứ 5, từ 8h45 – 16h30, giờ Úc, tại Trung tâm.
 + Học trong 2 năm: mỗi thứ 2, từ 8h45 – 16h30, giờ Úc, tại Trung tâm hay 
Trực tuyến (qua Zoom).

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. GIỚI THIỆU CHUNG ·
* Heart of Life là một trong những sứ vụ của Dòng Thừa sai Thánh Tâm (MSC) 
tại Úc Châu, là nơi liên kết giữa đời sống chiêm niệm với chương trình đào tạo 
mục vụ cho mọi người.
* Heart of Life là một hành trình giúp chúng ta biết lắng nghe và hòa nhịp với 
những chiều kích sâu thẳm trong trái tim của mỗi người, khơi nguồn những giá trị nơi:
  + Thinh lặng trong từng trải nghiệm ân sủng.
 + Sự hoà hợp của vũ trụ trong mầu nhiệm thiêng liêng và cảm nghiệm con người.
 + Khả năng chiêm niệm của con tim được được chứa đựng trong kinh nghiệm cuộc sống. 
* Sứ mệnh của chúng tôi là làm sống động đời sống nội tâm nơi con tim của 
con người qua việc đào tạo chiêm niệm.
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3. THÔNG TIN LIÊN HỆ 
 Heart of Life Center for Spiritual and Pastoral Formation
 Địa chỉ: Rear, 41 Stanhope street, Malvern, Vic 3144, Australia.
 Điện thoại: +61 3 9890 1101
 Email: info@heartoflife.melbourne
 Website: https://www.heartoflife.melbourne

DAMASCUS – chương trình đào tạo những người Hướng dẫn đời sống 
thiêng liêng
** Khoá học Damascus giúp hợp nhất về lý thuyết, thực hành theo cách thức tiếp 
cận phân định và chiêm niệm. Khoá học này nhấn mạnh đến chiều kích thiêng 
liêng, mục vụ trong chính đời sống của tham dự viên - với vai trò là nhà lãnh đạo. 
Từ đó, giúp họ có khả năng đi sâu vào việc nhận biết bản thân và nhạy bén với 
những chuyển động của Thần Khí Chúa trong chính đời sống của họ, cũng như 
những người mà họ đang đồng hành. 
* Tham dự viên có thể tham gia khoá đào tạo trực tiếp hay trực tuyến (Zoom):
  + 28 buổi mỗi thứ 2: 11h – 12h45 (giờ Úc).
 + 7 buổi mỗi thứ 7: 10h – 16h, bao gồm cầu nguyện phản tỉnh (giờ Úc).

LET THE HEART LISTEN – chương trình đào tạo dành cho những ai 
thực thi sứ vụ lắng nghe và đồng hành
* Đây là chương trình học bán thời gian – 15 tuần, cụ thể:
 + Đi vào tiến trình biến đổi, liên kết chính đời sống của bạn với những bí 
nhiệm sâu thẳm nơi con tim.
  + Khai mở con tim của bạn cho lòng thương cảm, liên kết bạn đến và với 
người khác.
 + Đào sâu mối tương quan của bạn với Đấng Đồng Hành Thánh Thiêng, 
đặc biệt là quan tâm đến thân phận mỏng giòn nơi đời sống con người.
* Thời khoá biểu cho khoá học này: 
 + 15 buổi mỗi thứ 5 hàng tuần: 9h30 – 12h30. 
 + Học trực tiếp hay trực tuyến.

EMMAUS – chương trình đào tạo nhà đồng hành mục vụ chuyên nghiệp 
** Emmaus tại Heart of Life là một hành trình đào tạo độc nhất và chuyên sâu. 
Trong suốt khoá đào tạo, tham dự viên sẽ khám phá ra được nghệ thuật trở nên một 
nhà đồng hành mục vụ chuyên biệt. Sau khi hoàn thành khoá học, họ có khả năng 
điều phối và hỗ trợ người khác trong các công việc mục vụ riêng biệt như: sứ vụ 
của linh mục, tu sĩ, tuyên uý, linh hướng, thừa tác viên, hiệu trưởng trường học, 
bệnh viện,…
** Tham dự viên tham gia khoá Emmaus theo hình thức bán thời gian (18 tháng): 
học trực tiếp hay trực tuyến (Zoom).


