CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ HÈ 2019
VÀ HỘI TRẠI GIÁO LÝ
Theo biên bản họp tại Tòa Giám mục ngày 12/6/2019.
1. Đề tài: HÃY LÀM SA MẠC NỞ HOA
Tháng 10 năm 2019 là “Tháng Truyền Giáo” trong toàn Hội Thánh, kỷ niệm 100 năm
Tông Huấn Maximum Illud của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI (1919-2019). Giáo phận
Truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng “rơi” vào tâm điểm sứ vụ của Hội Thánh. Chúng ta phải
“giựt mình” và “chộp lấy cơ hội”…
2. Thành phần tham dự: Thiếu nhi trong toàn Giáo xứ, từ lớp 4 đến lớp 12 và những
người đồng hành (linh mục, tu sĩ và giáo dân), sinh viên và linh hoạt viên (trưởng Thiếu
nhi Thánh Thể).
3. Ban Tổ chức và điều hành: Ban Giáo lý Giáo phận với sự cộng tác của VP và Sở Quản
lý TGM, các Nữ tu và các Thầy đã mãn trường, các đoàn thể ban ngành của ba giáo xứ
Cửa Nam, Mỹ Sơn và Ngạn Sơn (Họp phân công chi tiết vào thứ Bảy ngày 13/7/2019)
4. Mục đích: HIỂU, BIẾT ĐỂ YÊU MẾN
- Yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội, yêu mến các linh hồn.
- Yêu mến xứ đạo mình hơn, biết thao thức, ước mơ và cùng nhau bắt tay xây dựng.
- Biết “đi ra” để mở rộng tầm nhìn và kết nối sứ vụ
5. Nội dung: Giáo lý Cộng đồng, Kinh Thánh và Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.
- Giáo lý Cộng đồng. Từ câu 360 đến câu 513 Sách Toát yếu Giáo lý Công giáo ( Lịch
Phụng vụ Giáo phận LSCB từ Chúa Nhật I Mùa Vọng 02/12/2018 đến Chúa Nhật 17
Thường niên ngày 28/7/2019).
- Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể.
- Sách “Kể Chuyện Kinh Thánh”: Đọc và hiểu khái quát những đoạn chọn lọc trong
Kinh Thánh Tân Cựu ước được trình bày cho thiếu nhi:
+ Tân ước: Ngành Chiên Con (lớp 4 và lớp 5), Ngành Ấu (lớp 6 và 7).
+ Cựu ước và Tân ước: Ngành Thiếu (lớp 8 và 9), Ngành Nghĩa (lớp 10,11 và 12).
6. Hình thức: Hội trại Giáo lý với các hình thức thi đua tập thể và cá nhân.
- Tập thể:
+ Đóng trại và trang trí trại theo đơn vụ Giáo xứ. Vẽ tranh Kinh Thánh.
+ Tiểu phẩm theo đơn vị Giáo xứ về các chủ đề Kinh Thánh Tân và Cựu ước tùy
chọn, thời lượng không quá 10 phút. Đăng ký chủ đề cuối tháng 6/2019 cho
VP/TGM.
+ Đội tuyển Trò chơi lớn mỗi Giáo xứ 10 người.
+ Đội tuyển các bộ môn thể thao như bóng bàn, cầu lông và bóng đá. Thi đấu trong
giờ trò chơi lớn.
- Cá nhân:
+ Thi viết theo 4 ngành Thiếu Nhi Thánh Thể và giải thưởng cá nhân.
+ Thi vấn đáp các cá nhân xuất sắc: hỏi đáp giáo lý, trí hiểu và kể chuyện KT.
- Thể thao : thi đấu các bộ môn cầu lông, bóng bàn và bóng đá
7. Thời gian và địa điểm Hội Trại: từ 9 giờ 30 ngày 01/8/2019 đến 15 giờ ngày 02/8/2019
tại Tòa Giám mục Lạng Sơn.
8. Trang phục: áo trắng quần tây sạch sẽ. Giáo phận sẽ trang bị mũ, khăn quàng và bảng
tên.
9. Kinh phí: Tòa Giám mục tài trợ chính. Các Giáo xứ kêu gọi góp tiền giỏ Chúa Nhật
28/7, giữ lại ½ chi phí cho đoàn giáo xứ và ½ góp cho Tòa Giám mục.

