GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

HỘI TRẠI GIÁO LÝ NĂM 2019
“Lên đỉnh Sion 20”
Chủ đề: HÃY LÀM SA MẠC NỞ HOA

PHẦN I: HƯỚNG DẪN HỘI TRẠI GIÁO LÝ 2019
Hội trại Giáo Lý Hè 2019 sẽ được tổ chức trong 2 ngày, từ 01-02/8/2019. Trong
những năm gần đây, Hội trại này được tổ chức vào ngày 25-26/7, nhân ngày sinh nhật
trên trời của Chân phước trẻ Anrê Phú Yên, nhưng năm nay được tổ chức vào đầu
tháng 8. Hội trại năm nay cũng là dịp kỷ niệm đúng 20 năm, chương trình giáo lý mùa
hè mang tên “Lên Đỉnh Sion” được bắt đầu vào mùa hè Năm Thánh 2000. Thúc đẩy
việc học hỏi giáo lý là một trong những sứ vụ hàng đầu của Giáo phận, xin mọi thành
phần Dân Chúa cầu nguyện và hỗ trợ, cộng tác.
1. Chủ đề : Chuẩn bị cho Tháng 10/2019, “Tháng Truyền Giáo” của Giáo hội, nhân
kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của Tông huấn về Truyền giáo “Maximum Illud” của
Đức Thánh Cha Bênêđitô XV vào năm 1919, chủ đề quen thuộc được chọn cho
Chương trình Giáo lý hè 2019 và riêng cho Hội trại Giáo lý là “Hãy Làm Cho Sa
Mạc Nở Hoa”. Đây là hiệu lệnh của Thánh Bộ Truyền giáo khi cử Đức Ông
Cothonay Chiểu làm Phủ doãn Tông Tòa Tiên khởi của Giáo phận Lạng Sơn Cao
Bằng khi được thiết lập vào năm 1913.
2. Nội dung: bao gồm:
- Giáo lý: các câu 360-513, Bản Hỏi-thưa Sách Toát yếu Giáo lý HTCG.
- Kinh thánh: Tập tranh “Kể chuyện Kinh Thánh” do Ban PVCGK phát hành.
- Phong trào TNTT: theo Thủ bản của Tổng Liên đoàn TNTT Việt Nam.
- Kinh nguyện: Các kinh nguyện thường đọc.
3. Thời gian và địa điểm: Từ 08g00 sáng thứ Năm ngày 01 đến 15g30 chiều thứ Sáu
ngày 02 tháng 8 năm 2019 tại Tòa Giám mục Lạng Sơn, số 04 Văn miếu – phường
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
4. Đơn vị tham dự: tất cả 14 đơn vị là các Giáo xứ trong toàn Giáo phận. Các giáo
xứ: Chính Tòa, Ngạn Sơn, Mỹ Sơn, Bản Lìm, Lộc Bình, Đồng Đăng, Thất Khê, Bó
Tờ, Tà Lùng, Thanh Sơn, Cao Bình, Vũ Lễ, Thánh Tâm và Nà Cáp. Các Giáo họ, giáo
điểm, cộng đoàn khác trực thuộc giáo xứ nào thì tham dự với giáo xứ ấy.
5. Thành phần tham dự: Giới trẻ, Linh hoạt viên và Thiếu nhi trong các giáo xứ,
giáo họ và cả thân hữu lương dân đều có thể ghi danh tham dự Hội trại, tham gia các
sinh hoạt dành cho lứa tuổi của mình. Mỗi đơn vị cử Nhóm đồng hành là những người
trưởng thành, cứ 5-7 trại sinh là 1 người đồng hành, có thể là các Cha, các Thầy, các
Dì, các Chú và quý vị trong Hội đồng Mục vụ và các Ban, Ngành trong xứ.
6. Vai trò của các Cha: là những chủ chăn riêng của các Giáo xứ, xin quý Cha luôn
là người trách nhiệm chính cho việc tổ chức học giáo lý và tham gia Hội trại. Xin kính
mời quý Cha tham dự Hội trại để động viên các trại sinh và xây dựng tình hiệp nhất,
sẵn sàng tham gia việc tổ chức khi được mời. Đặc biệt là hiện diện đồng tế trong

Thánh Lễ sáng thứ Sáu ngày 02 tháng 8 để cầu nguyện cho việc Loan Báo Tin Mừng,
quý Cha mang Lễ phục Trắng. Trong suốt thời gian Hội trại, nhất là buổi Tối ngày
01/8, xin Quý Cha ngồi Toà Giải tội theo sự sắp xếp của Ban Tổ chức.
7. Lều trại : Ban Tổ chức sẽ giao cho mỗi giáo xứ một căn lều dựng sẵn 4 mái, 4 trụ,
dài rộng 3x3 và cao 1,8m, cùng với nguồn điện. Các giáo xứ tự lo việc trang trí phông
chính theo chủ đề, làm trại phụ, cổng trại, trải nền, bóng đèn, điện trang trí… Cổng
trại không cao quá 4,5 mét. Không dùng phóng thanh riêng trong thời gian đóng trại.
8. Đồng phục: Các trại sinh mặc áo trắng, quần tây chỉnh tề, kín đáo, lịch sự. … Nhập
đất trại, mỗi trại sinh sẽ được trang bị thêm bảng tên, mũ, khăn với màu sắc theo lứa
tuổi của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Các trại sinh được khuyến khích mang giày
vải và hạn chế sử dụng điện thoại trong thời gian đóng trại.
9. Căn tin: Để Nhóm Linh hoạt viên có thể tham dự Hội trại cách hiệu quả, năm nay,
căn tin sẽ do các Ban Caritas và một số thân hữu phụ trách, Căn tin cung cấp những
vật phẩm bổ sung cho trại sinh trong thời gian đóng trại, để hạn chế tối đa việc ra khỏi
đất trại. Để giữ trật tự vệ sinh chung, những hàng quán khác không được bày bán
trong khuôn viên Tòa Giám mục và Nhà thờ Chính Tòa trong suốt thời gian Hội trại.
10. Kinh phí: Cha Quản lý Tòa Giám mục sẽ điều hợp với sự cộng tác của các Giáo
xứ, Ban Giáo lý, Caritas, các Ân nhân, Thân hữu… sẽ hỗ trợ phần lớn chi phí ăn ở,
sinh hoạt, xe cộ cho các đơn vị tham gia Hội trại.
11. Đóng góp của các Giáo xứ: Để thể hiện tinh thần đồng trách nhiệm trong Giáo
hội, xin cộng đoàn Dân Chúa trong các Giáo xứ, đặc biệt là các bậc phụ huynh, tạo
điều kiện tốt nhất cho con cái mình tham dự các lớp giáo lý hè tại Giáo xứ, cũng như
Hội trại Giáo lý. Xin quý vị cũng quảng đại đóng góp một phần chi phí với các Cha
xứ và ban Tổ chức Hội trại. Các giáo xứ tổ chức quyên góp trong các Thánh lễ của
Chúa Nhật tuần 17 mùa Thường Niên ngày 28/7/2019. Số tiền quyên được, giáo xứ
giữ lại 50% để lo việc tham dự Hội trại, 50% góp về Cha Quản lý Giáo phận để lo tổ
chức Hội trại.
12. Thi đấu thể thao: Để tạo bầu khí Hội trại cũng như khuyến khích rèn luyện thân
thể và giải trí lành mạnh, Ban Tổ chức sẽ tổ chức thi đấu một số bộ môn thể thao
thông dụng giữa các giáo xứ, như bong đá, bóng bàn, cầu lông trong khuôn khổ Hội
trại. Riêng bộ môn bóng đá sẽ thi đấu cấp giáo hạt. Đội tuyển giáo hạt được tuyển
chọn trong các giáo xứ thuộc giáo hạt. Cầu thủ là những người có tham gia Hội trại.
Ban Thể thao của Hội trại sẽ có những thông báo chi tiết cho các đơn vị tham gia.
13. Thi đua và khen thưởng: Để khích lệ tinh thần học tập những cá nhân và đơn vị
xuất sắc trong việc học và thi giáo lý, cũng như tích cực tham dự Hội trại, Ban Tổ
chức Hội trại sẽ trao những quà lưu niệm và phần thưởng cho các cá nhân và đơn vị
xuất sắc trong nghi thức bế mạc Hội trại.
14. Đăng ký: Để giúp Ban Tổ chức chuẩn bị khăn, áo, mũ TNTT cho các trại sinh,
xin các giáo xứ đăng ký danh sách tham dự cho Ban Tổ chức theo mẫu đã được cấp,
chậm nhất là ngày 20/7/2019.

15. Liên lạc: Mọi thông tin liên lạc với Ban Tổ chức Hội trại thông qua thầy Giuse
Trần Ngọc Huấn huan2510@gmail.com, Đt. 0912199363 / 0937251088.
Điện thoại liên hệ:
- Đức cha Giuse: 0914060398
- Cha Tổng Đại diện Giuse Trần Đức Hạnh: 0978190344
- Cha Trưởng ban Giáo lý Giuse Nguyễn Ngọc Thể: 0942023520
- Cha Quản lý Giuse Hoàng Văn Tiệc: 0974823160
- Cha Trưởng ban Sinh hoạt Gb.Nguyễn Anh Tuấn OFM: 0903078912
- Văn phòng TGM: Cha Benedict Vương Thuật OP: 0909232434 ;
Thầy Giuse Trần ngọc Huấn 0912199363 - 0937251088

PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT HỘI TRẠI
THỨ NĂM, 01/8/2019
SÁNG:
- 08g00: Đón tiếp, nhận áo mũ, khăn quàng, bảng tên, phòng hậu cần.
Bốc thăm vị trí và dựng lều, cổng, trang trí…
- 9g 30: Tập trung tại sân khấu ngoài trời, giao lưu giới thiệu giáo xứ (mỗi xứ 2-3 phút)
- 10g00: Sinh hoạt tại lều. Ban Tổ chức thăm và chấm điểm trại lần I.
- 11g30: Cơm trưa.
CHIỀU:
- 13g00: Tập họp tại sân khấu Tòa Giám mục
- 13g15: Nghi thức khai mạc Hội Trại Giáo Lý Năm 2019.
- 14g00 – 15g00: Thi kiến thức Giáo lý :
+ Ngành Chiên Con : thi Giáo lý phổ thông tại sân khấu Tòa Giám mục theo
hình thức “đấu trường 100”.
+ Ngành Ấu – Thiếu - Nghĩa: tại Nhà thờ Chính Tòa. Bài thi cá nhân theo
hình thức trắc nghiệm kiến thức Giáo lý Phổ thông, Kinh Thánh, kinh nguyện
và Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể. Thời gian làm bài 45 phút. Mỗi ngành sẽ
chọn ra các em có số điểm cao nhất để bước vào thi vòng II theo đơn vị giáo
xứ: mỗi giáo xứ chọn theo tỷ lệ 5:1, tức là 5 em dự thi sẽ chọn 1 em điểm cao
nhất vào vòng II.
+ Trong khi các ngành TNTT thi Giáo lý tại Nhà thờ, Giới trẻ của các Giáo
xứ về tham dự Hội trại mà không thuộc các lớp Giáo lý sẽ quy tụ tại phòng
khách Tòa Giám mục để nghe thuyết trình và thảo luận các đề tài Giáo lý liên
quan đến Hôn nhân Gia đình và đời sống Giới trẻ với Cha Gioan Lê Quang
Vinh – Trưởng Ban mục vụ Gia đình của Giáo phận và các Cha Dòng
Saledieng Don Bosco.
- 15g15 - 15g30: Giải lao, ăn nhẹ

- 15g30: Tập trung - Sinh hoạt chung tại sân khấu TGM. Công bố danh sách thí
sinh ngành Ấu – Thiếu – Nghĩa được chọn vào vòng II, cũng là Chung kết cá
nhân.
- 16g00-17g00:
+ Thi giáo lý cá nhân vòng II tại Nhà thờ: các thí sinh của từng Ngành được chọn
sẽ làm bài theo hình thức trắc nghiệm và tự luận, để tranh giải cá nhân I, II, III theo
từng ngành, và giải tập thể cấp giáo xứ.
+ Trong khi các em thi vòng II tại Nhà thờ, tất cả các em tham dự Hội Trại còn
lại sẽ tham dự giờ Giáo lý Cộng đồng tại khu vực sân khấu TGM.
- 17g00: Nghỉ, tắm giặt.
- 17g30 : Cơm chiều. Nghỉ ngơi. Dọn vệ sinh chung.
TỐI:
- 18g30 : Sinh hoạt chung khởi động tại sân khấu TGM.
- 18g45: Thi Giáo lý đội tuyển cấp Giáo xứ.
- 19g45: Giải lao.
- 20g00: Văn nghệ. Mỗi giáo xứ 1 tiết mục 5-7 phút theo đề tài Kinh Thánh đã đăng ký
trước. Thời lượng không du di.
- 21g30: Kiệu Thánh Thể và giờ tinh thần. Trại sinh tập họp tại lều trại của giáo xứ mình.
Thánh Thể sẽ được kiệu đi qua và dừng lại trước mỗi trại trong chốc lát, sau đó đặt trên
Bàn thờ tại Sân khấu ngoài trời để kết thúc bằng giờ chầu chung và phép lành trọng thể.
- 22g00: Ăn khuya. Nghỉ ngơi.
THỨ SÁU 02/8/2019
SÁNG:
- 05g00: Thức dậy, vệ sinh cá nhân.
- 05g30: Tập họp chung tại Nhà thờ Chính Tòa – Ôn hát cộng đồng.
- 05g45: Thánh Lễ cầu nguyện cho việc Loan báo Tin Mừng.
Sau Thánh lễ chụp hình chung tại tiền sảnh Nhà thờ Chính Tòa.
- 07g15: Điểm tâm tại lều. Tu bổ lều trại. Vệ sinh chung toàn bộ khu Hội Trại.
- 08g00 : Trò chơi lớn : Mỗi giáo xứ chọn ra 10 em thuộc ngành Ấu-Thiếu-Nghĩa
để làm thành đội tham gia trò chơi lớn.
Trò chơi nhỏ: dành cho các em ngành Chiên con.
Thể thao: dành cho các em không tham dự trò chơi lớn.
- 10g00 : Giải lao. Vệ sinh. Sinh hoạt tại lều.
- 10g15 : Ban Tổ chức thăm và chấm điểm trại lần II.
- 11g30 : Cơm trưa. Nghỉ trưa.
CHIỀU:
- 13g00 : Chung kết thể thao. Tổng kết thi đua.
- 14g30 : Giỡ trại. Vệ sinh chung toàn bộ khuôn viên tổ chức Hội Trại.

- 15g00 : Nghi thuwcs bế mạc Hội trại tại Sân khấu Tòa Giám mục.
Phát thưởng theo đơn vị và cá nhân. Quà lưu niệm.
- 15g30 : Tạ ơn – Nghi thức Sai đi – Phép lành lên đường.
- Chia tay. Giải tán.
PHỤ LỤC:

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU THỂ THAO
HỘI TRẠI GIÁO LÝ 2019
Để chuẩn bị cho ngày Hội trại của Giáo Phận, Ban Thể thao xin gửi tới quý Giáo xứ
một vài thông báo riêng về phần Thể Thao như sau:
1. Các môn thi
a. Bóng Đá
b. Câu Lông
c. Bóng Bàn
2. Thể lệ tham gia
 Tất cả các em đang tham gia học giáo lý
 Độ tuổi tham gia các môn: không quá 15 tuổi
 Bóng đá: Giáo hạt Lạng Sơn vs Giáo hạt Cao Bằng, Hà Giang
 Bóng bàn và cầu lông tham gia theo giáo xứ (đánh đôi theo vòng loại
trực tiếp).
Xin quý Giáo xứ đăng ký danh sách các em tham gia (tên thánh họ tên, giáo xứ, môn
tham gia, năm sinh) gửi lại cho con theo địa chỉ Email: taolangson@gmail.com , hoặc
qua số điện thoại: 0973016875, hoặc theo địa chỉ liên hệ Ban Tổ chức trên đây.
Chân thành cám ơn quý Thầy
Ngày 15 tháng 7 năm 2019
Thomas Aq. Trần Văn Tào
Ban Thể Thao Hội trại

PHẦN III: CÁC TIỂU BAN HỘI TRẠI
Stt

TIỂU BAN

THÀNH VIÊN

CÔNG VIỆC

Trưởng ban: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể

1.
BAN GIÁO LÝ

2.

- Điều phối chung hoạt động của Hội Trại theo
Thành viên: Cha Vinhsơn Vũ Văn Lễ, Cha sự thống nhất của Ban Tổ chức.
Giuse Vũ Anh Tuấn và Thầy Antôn Vũ - Soạn đề thi và In đề, Photo đề và phát đề cho
Đức Quyền, Thầy Phaolo Phạm Văn mỗi vòng thi.
Thắng, Thầy Gioan Đoàn Ngọc Hiền và - Chủ trì việc chấm thi và định giải.
Thầy Giuse Trần Văn Bính
Trưởng ban: Cha Giuse Vũ Anh Tuấn

- Làm thành đoàn chấm trại của các đơn vị.

- Chấm điểm thi đua theo các tiêu chí Ban Tổ
Thành viên: Thầy Antôn Quyền, Thầy chức Hội trại đề ra.
Phaolo Thắng, Thầy Gioan Hiền và Thầy
BAN GIÁM KHẢO Giuse Bính, 1 Nữ tu thuộc dòng Phalô – - Chấm điểm các vòng thi Cá nhân, Đồng đội,
Trò chơi lớn…
Đaminh – Mến Thánh Giá – Mân Côi.
- Quán xuyến việc thực hiện Kỷ luật Hội trại
Thư ký: Văn phòng Tòa Giám mục
của các đơn vị tham gia.
- Điều phối các chương trình Sinh hoạt Chung
Trưởng ban: Cha Gb.Nguyễn Anh Tuấn, theo sự thống nhất của Ban Tổ chức.
- Tập hợp trại sinh, sinh hoạt chung, cử điệu.
OFM

3.

BAN SINH HOẠT

Cộng tác: Cha Antôn Nguyễn Văn Dưỡng, - Nhóm LHV: Cộng tác với các Ban trong việc
thực thi chương trình chung của Hội trại
và nhóm Linh hoạt viên
- Đón tiếp và hướng dẫn các trại sinh.

GHI CHÚ

Trưởng ban: Cha Giuse Hoàng Văn Tiệc

4.
BAN ẨM THỰC

- Đảm nhiệm toàn bộ các bữa ăn chính, bữa ăn
Thành viên: Ca đoàn Chính Tòa, Ca đoàn phụ và nước uống cho các tham dự viên.
Đồng Tâm và Ca đoàn Mỹ Sơn, Gia - Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho Hội trại.
Trưởng Mỹ Sơn
- Trực cổng Tòa Giám mục 24/24, giữ kỷ luật Bắt đầu làm việc từ 7 giờ
sáng ngày 01 tháng 8.
ra vào cổng của Hội trại.

5.
Trưởng ban: Cha Vinhsơn Đào Văn Uyên
BAN TRẬT TỰ

- Hướng dẫn các trại sinh và các đoàn tham dự
Thành viên: Ông Giuse Nguyễn Tiến Hội trại theo sự sắp xếp của Ban Tổ chức.
Phượng, Ông Giuse Nguyễn Thanh Bình
- Giữ gìn an ninh trật tự trong và ngoài khu
(Gx.Chính Tòa), Ban Hành Giáo
vực khuôn viên tổ chức Hội trại.
Gx.Chính Tòa, Hội trống Gx. Chính Tòa
- Hướng dẫn sắp xếp phương tiện xe cộ của
các đơn vị và cá nhân tham dự Hội trại.

6.
BAN ÂM THANH

Ông Giuse Đỗ Văn Việt (Gx. Ngạn Sơn)

- Phụ trách vấn đề âm thanh, loa đài cho toàn
bộ Hội trại gồm: Sân khấu ngoài trời (trước
tượng Thánh Tâm Chúa) và Sân khấu Tòa
Giám mục.

Lắp đặt âm thanh từ
chiều ngày 31 tháng 7.
Chú ý chuẩn bị nhiều Mic
cho buổi Văn nghệ tối
ngày 01 tháng 8.

- Theo sát các chương trình và chỉ dẫn của Ban
Cần có ít là 2 bộ lớn cho
Tổ chức Hội trại để có sự bố trí sắp xếp các 2 khu vực ngoài trời và
khu vực âm thanh cho phù hợp.
sân khấu TGM.
7.
BAN
MÔI TRƯỜNG

- Chuẩn bị các khu Vệ Sinh: Tây Nhà thờ
Chính Tòa, Tầng hầm, Tòa Giám mục và khu
Trưởng ban: Cha Phêrô Vũ Văn Tạo
Sân bóng sau Tòa Giám mục. Đảm bảo đủ
Thành viên: Cha Vinhsơn Vũ Văn Công, nước sinh hoạt, giấy vệ sinh…
Dì Maria Nguyễn Thị Sức, Legio Cửa
- Giữ sạch toàn bộ khuôn viên đất trại trong
Nam, Mỹ Sơn, Ngạn Sơn,
suốt thời gian diễn ra Hội trại.
- Chuẩn bị các thùng rác, khu xử lý rác

Trong tuần trước ngày
diễn ra Hội trại, xin
Ban Môi trường chuẩn
bị các vật dụng Vệ sinh
cần thiết, kiểm tra hệ
thống nước và các khu
vệ sinh…
Hướng dẫn trại sinh.

8.
PHỤNG VỤ

Văn phòng Tòa Giám mục

THÁNH NHẠC

- Các bản văn Phụng vụ Thánh lễ

Chuẩn bị Bàn Thờ:

- Bản văn giờ Chầu Thánh Thể

- Chầu Thánh Thể: quý
Thầy và Quý Chú

- Thánh ca Cộng đồng

- Thánh lễ: quý Thầy và quý
Chú Chính Tòa.

- Phân công đọc sách, giúp lễ, giúp chầu, dâng
lễ vật
- Chuẩn bị các ổ điện, dây điện đến từng trại.

9.
BAN ĐIỆN

10.

Chú Micae Khang TCV, Chú Giuse Thịnh
- Đảm bảo Ánh sáng cho toàn bộ khu vực
TCV và Anh Tômaso Nguyễn Tiến
khuôn viên tổ chức Hội trại.
Dương (Gx.Chính Tòa)
- Trực 24/24 để xử lý các sự cố về điện.

Trưởng ban: Cha Vinhsơn Nguyễn Văn - Dựng các lều trại, cổng trại. Cộng tác với ban
Điện để đi dây đến từng trại.
SÂN KHẤU VÀ LỄ Nghiêm và Văn phòng TGM.
Thành viên: Ông Gioakim Phạm Văn - Dựng sân khấu trước Tượng Thánh Tâm
ĐÀI, TRANG TRÍ
Dũng và Gia đình Đồng Tâm
Chúa. Trang trí Sân khấu Tòa Giám mục
- Treo băng rôn, khẩu hiệu.

11.
BAN THỂ THAO

Trưởng ban: Cha Tôma Aquinô Trần Văn - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt Thể thao của
Tào
Hội trại theo sự thống nhất Chương trình
chung của Ban Tổ chức.
Thành viên: Quý Thầy
- Lập tổ trọng tài, chấm điểm thi đua Thể thao
Phụ trách: Văn phòng Caritas Giáo phận

12.
BAN Y TẾ

13.

- Lập phòng cấp cứu và thường trực 24/24

Thành viên: Dì Phaolô, Dì Maria Đồng
- Chuẩn bị các thiết bị y tế thiết yếu, các loại
Thị Tin, Bác sĩ Thắng và Vương
thuốc cần thiết.
(Gx.Chính Tòa)
- Cộng tác với Văn phòng TGM trong việc
chuẩn bị Khăn, Mũ, Thẻ đeo cho các trại sinh

- Giúp lễ -chầu: Quý Thầy
Gia đình Đồng Tâm trong
khi dựng Lều trại cũng sẽ
cộng tác với Ban điện để
làm nhiệm vụ.

Làm việc từ 8 giờ sáng
ngày 31 tháng 7.
Nhận đồ trang trí từ
Vp.Tòa Giám mục và Cha
Nghiêm

bảng tên cho các đơn vị tham dự.

BAN TIẾP TÂN

- Đón tiếp đoàn các trại sinh, ghi số tham dự
Quý Dì Đaminh Cửa Nam và Nhóm Linh viên và cấp phát Khăn, Mũ, Thẻ cho các trại
hoạt viên
sinh, Bảng tên cho các Giáo xứ.
- Sắp xếp ghế ngồi khu vực diễn ra các hoạt
động chung của Hội trại, chú ý các hàng ghế
VIP.
- Các khu vực nước uống…

14.
PHÒNG NGHỈ

Trưởng ban: Cha Giuse Hoàng Văn Tiệc, - Chuẩn bị Phòng nghỉ cho các đơn vị tham gia
Cha Vinhsơn Vũ Văn Công
Hội trại.

CHO CÁC ĐƠN VỊ Thành viên: Dì Maria Nguyễn Thị Sức, - Chuẩn bị và cấp phát những nhu yếu phẩm
quý thầy & chú Tòa Giám mục, các Dì cần thiết cho các đơn vị.
Đaminh Cửa Nam.
- Phân chia các khu vực của mỗi đơn vị.
15.

Quý Dì Đaminh Cửa Nam

Cắm hoa Phụng vụ, trạm Chầu Thánh Thể, đồ dâng
lễ vật, hoa tặng…

QUẦY PHỤC VỤ

Trưởng ban: Cha Giuse Hoàng Văn Tiệc

và CĂN TIN

Thành viên: Ban Caritas, Các Thân hữu

- Phục vụ Nước uống và một số thức ăn nhẹ
cho các trại sinh. Bán hàng với tinh thần phục
vụ, không lợi nhuận.

CẮM HOA
LỄ VẬT

16.

- Xác định các giải thi đua cho Cá nhân và Tập
Thành viên: Cha Giuse Hoàng Văn Tiệc, thể tham dự Hội trại.
Văn phòng TGM, Ban Giám khảo, Ban - Chuẩn bị Quà tặng, Bằng khen…
Giáo lý.
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể

17.
QUÀ TẶNG

