Giáo Xứ Thánh Philípphê Phan Văn Minh
Chương Trình MCO Plus—Làm Chúa Hiển Nhiên dành cho học sinh lớp 11 & 12
MCO (Make Christ Obvious) Plus Program for High School Juniors & Seniors

MCO Plus is a two-year
program for high school
juniors and seniors. The
purpose of the program is to
provide students a relatively
in-depth foundation of
certain Catholic Teachings,
companionship with the
youth of St. Philip Phan Van Minh Church, and the
formation of mature disciples of Christ.

MCO Plus là một chương trình
hai năm dành cho học sinh lớp
11 và 12 trung học. Mục đích
của chương trình là giúp học
sinh đào sâu về một số điều của
Giáo Huấn Đạo Công Giáo, tạo
tình thân với giới trẻ của Giáo
Xứ Thánh Philiphê Phan Văn
Minh, và đào tạo họ thành những môn đệ trưởng thành
của Đức Kitô.

The format of the sessions are varied with a different
activity and setting for each week, which corresponds to
the four elements of the program curriculum:
1. Theology
2. Spirituality
3. Human Development
4. Mission

Hình thức các buổi hội học khác biệt nhau với những
sinh hoạt và bối cảnh khác nhau mỗi tuần, tương ứng với
bốn yếu tố của nội dung chương trình:
1. Thần Học
2. Linh Đạo
3. Trưởng Thành Nhân Bản
4. Truyền Giáo

Theological discussion topics for Year One are mostly
taken from “Catholicism” by Bishop Barron and
“Theology of the Body for Teens” by Ascension Press.
For Year Two, the topics are taken from “Seven Deadly
Sins” by Bishop Barron, “Eucharist” by Bishop Barron,
and current events.

Những đề tài hội thảo về thần học của Năm Thứ Nhất
hầu hết được lấy từ bộ tài liệu “Giáo Lý Công Giáo” của
Đức Cha Barron và bộ sách “Thần Học Thân Xác cho
Tuổi Dậy Thì” của nhà xuất bản Thăng Thiên. Các đề tài
của Năm Thứ Hai lấy từ bộ sách “Bảy Mối Tội Đầu” của
Đức Cha Barron, “Bí Tích Thánh Thể” của Đức Cha
Barron, và thời sự.

Spiritual discussion topics and practice are taken from
the book “The Holy Longing” by Father Ronald
Rolheiser.

Những đề tài hội thảo về linh đạo được lấy từ sách
“Khát Khao Nên Thánh” của Cha Ronald Rolheiser.

Human development discussions are led by a licensed
psychologist with topics on self-knowledge and mental
well-being.

Hội thảo về trưởng thành nhân bản sẽ do một tâm lý gia
hướng dẫn với những đề tài về biết mình và trưởng thành
về tâm-sinh-lý.

Missionary discipleship is implemented in service days
to practice charity and social justice work of Christ.

Việc tông đồ của môn đệ được thực hiện qua những
ngày phục vụ để thực tập làm việc cho công bình và bác
ái của Chúa Kitô.

