
TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH 
Số 6, Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình 

 

 

 
NIÊN GIÁM 2018 

GIÁO PHẬN THÁI BÌNH 
__________ 

 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ  
GIÁO PHẬN THÁI BÌNH - NĂM 2018 

 
 



2  



3 
MỤC LỤC 

 

I. Thư Mục Vụ Của Đức Cha Giáo Thái Bình Năm 2018 ...... 5 

II. Các Ngày Lễ - Sự Kiện Từ Tháng 2 - 6/2018 .................... 12 

1. Chương Trình Thăm Mục Vụ Các Giáo Họ  ................ 12 

2. Những Dịp Đại Lễ Trong 6 Tháng Đầu Năm 2018 ....... 14 

Tháng 2/2018 .................................................................. 14 

Tháng 3/2018 .................................................................. 16 

Tháng 4/2018 .................................................................. 16 

Tháng 5/2018 .................................................................. 17 

Tháng 6/2018 .................................................................. 17 

III. Mục Vụ Hội Đoàn – Ban Ngành Gp. TB 2018 -2021 ...... 17 

1. Trách Nhiệm Và Chia Sẻ Trách Nhiệm ............................. 17 

2. Danh Sách Hội Đoàn – Ban Ngành ................................... 20 

3. Danh Sach Các Ban Ngành và Đặc Trách ......................... 28 

IV. Nhân Sự Giáo Phận 2018 .................................................. 36 

V. Định Hướng Mục Vụ 2018-2021 ........................................ 39 

1. Liên Lỉ Canh Tân – Đổi Mới Giáo Phận .......................... 39 

2. Canh Tân Theo Tinh Thần Đức Giáo Hoàng Phanxicô ... 41 

3. Thực Hành Việc Canh Tân ............................................... 43 

4. Sử Dụng Quỹ Giáo Xứ, Giáo Họ ..................................... 47 

5. Các Việc Đóng Góp Cho Công Ích Chung ...................... 49 



4 
6. Ân Nhân Giáo Xứ/Giáo Họ/Giáo Phận ............................ 50 

7. Việc Xin Khấn và Hòm Tiền Khấn .................................. 51 

8. Các Đền Khấn .................................................................. 53 

9. Bí Tích Hôn Phối và Tổ Chức Lễ Cưới ........................... 54 

10. Việc Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất  ..................................... 60 

11. Canh Tân Việc Dạy và Học Giáo Lý ............................... 61 

12. Đầu Tư Đào Tạo Huấn Luyện Giáo Lý Viên ................... 64 

13. Việc Dạy và Học Giáo Lý “Thêm Sức” ........................... 65 

14. Việc Dạy và Học Giáo Lý Hôn Nhân .............................. 68 

15. Canh Tân Việc Dạy và Học Giáo Lý Tại Thái Bình ........ 72 

VI. Thực Hành Lệnh Truyền Giáo ......................................... 79 

VII. Lịch Mục Vụ ................................................................... 106 

Tháng Hai ............................................................................ 106 

Tháng Ba .............................................................................. 108 

Tháng Tư .............................................................................. 111 

Tháng Năm .......................................................................... 113 

Tháng Sáu ............................................................................ 114 

 



5 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ - NĂM 2018 

 

I. THƯ MỤC VỤ CỦA ĐỨC CHA GIÁO PHẬN NĂM 2018 

Kính gửi : Cha Tổng Đại Diện, quý Đức Ông, quý Cha, quý 
Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng sinh và toàn thể Anh Chị 
Em Giáo dân Giáo phận Thái Bình - Hưng Yên. 

Quý Cha và Anh Chị Em rất thân mến, 
Nhân dịp đại lễ Chúa Giáng Sinh và năm dương lịch 2018 sắp 
đến, tôi chân thành kính gửi lời chào thăm thân ái, chúc mừng 
nồng nhiệt và cầu nguyện xin Chúa Hài Đồng và Mẹ Maria Vô 
Nhiễm Nguyên tội, ban muôn ơn lành hồn xác cho Cha Tổng 
Đại Diện, quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu Sĩ, Chủng sinh và 
toàn thể Anh Chị Em.  
Thưa quý Cha và Anh chị em, 
Giáo phận chúng ta vừa kết thúc năm thánh mừng 80 năm thành 
lập cách tốt đẹp. Giờ đây, chúng ta lại hướng đến mốc quan 
trọng mới mừng 85 năm thành lập Giáo phận Thái Bình - Hưng 
Yên vào năm 2021. 
Nhìn lại 5 năm qua, Giáo phận, giáo xứ, giáo họ chúng ta đã 
được Chúa và Đức Mẹ, Thánh Cả Jos. và các Thánh Tử đạo 
Thái Bình - Hưng Yên thương ban cho Giáo phận chúng ta biết 
bao phúc lành :  
- Nhiều Nhà thờ giáo xứ, giáo họ, Nhà chung Giáo phận, 

nhà giáo lý, nhà mục vụ v.v. đều được đại tu, sửa sang, 
xây dựng lại mới, khang trang, xinh đẹp.  

- Nhiều khuôn viên giáo xứ, giáo họ, đường giao thông, 
nghĩa trang v.v. được cơi nới, mở rộng.  
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- Nhiều hội đoàn được cải thiện, thăng tiến như: Hội đồng 

giáo xứ, Giáo lý viên, Thiếu nhi Thánh Thể, Giới trẻ, Sinh 
viên, Học sinh, Hội lòng Chúa thương xót, Hội con Đức 
Mẹ, Thừa tác viên ngoại thường, Hội Thánh Tâm, Huynh 
đoàn Đaminh, Hội truyền giáo, Hội kèn trống, Ca đoàn, 
Bác ái Caritas, Bảo vệ sự sống v.v... được thành lập, sinh 
hoạt, phát triển phong phú.  

- Nhiều cuộc tĩnh tâm, cầu nguyện, tuần đại phúc, các hội 
nghị, thường huấn, các khoá đào tạo, huấn luyện, bồi 
dương kỹ năng, thuộc nhiều cấp độ khác nhau, quốc gia, 
giáo tỉnh, giáo phận được tổ chức hiệu quả và tốt đẹp. 

- Đặc biệt là về ơn gọi, hàng trăm người trẻ đang náo nức, 
tìm hiểu ơn gọi Giáo phận, ơn gọi tu sĩ, dự tu, chủng sinh, 
tu sĩ, linh mục Dòng Triều v.v. là bằng chứng hiển nhiên 
của lòng Chúa Cha thương xót, của Thánh Tâm dịu hiền 
Chúa Giêsu, của Mẹ Maria Phù Hộ và của các Thánh tử 
đạo Thái Bình - Hưng Yên. 

Kính thưa quý Cha và Anh Chị Em rất thân mến,  
Sau khi nhìn lại quá khứ với lòng tri ân, cảm tạ, giờ đây toàn 
Giáo phận chúng ta hãy can đảm hướng đến tương lai năm 2021, 
kỷ niệm 85 thành lập với những điểm nhấn quan trọng sau đây :  

1. CỦNG CỐ, THĂNG TIẾN ƠN GỌI 
Giáo phận ngày càng có nhiều ơn gọi trẻ, nhiệt thành, hăng 
say, sẵn sàng tận hiến đời mình cho Chúa và Giáo Hội. Tuy 
nhiên, đứng trước đồng lúa bát ngát bao la với khoảng 
3.600.000 người chưa được biết Chúa Kitô, số thợ gặt vẫn 
còn quá ít, chỉ có khoảng 130.000 giáo dân và 130 Linh 
mục. Chúa Giêsu đã từng thao thức và thốt lên ‘các con hãy 
xin chủ ruộng sai nhiều thợ gặt đến gặt lúa’ (x.Lc 10,1-9). 
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- Vì thế kế hoạch ưu tiên của Giáo phận là tiếp tục gieo 

thật nhiều hạt giống tốt, chăm sóc, nuôi dưỡng và thăng 
tiến, thế nào cũng có hạt sinh nhiều hoa trái. 
- Muốn vậy, Giáo phận phải đại tu lại các cơ sở của chủng 

viện Thánh Tâm, vì nó đã và đang xuống cấp trầm trọng 
đến độ trong niên học 2017-2018, Giáo phận phải chia làm 
hai cơ sở để đào tạo, thần học tại Nhà Chung và triết học 
tại Mỹ Đức. 
- Ngoài ra, Giáo Hội toàn cầu và cách riêng Giáo Hội tại 

Á Châu cũng đang rất cần nhiều thợ gặt, vì thế Giáo 
phận không chỉ nuôi dưỡng và đào tạo ơn gọi cho mình 
mà còn cho cả Giáo Hội nữa. 

2. CỦNG CỐ VIỆC DẠY VÀ HỌC GIÁO LÝ  
Không học giáo lý là không biết Chúa Kitô, cách riêng giới 
trẻ ngày nay, đa số đi làm ăn xa, lên thành phố học hành và 
sinh sống, nơi đầy ắp các tệ đoan xã hội. Hơn nữa, các em 
phải sống trong các nhà trọ, xa nhà thờ, xa trường học, xa 
các bí tích, vốn liếng giáo lý còn quá khiêm tốn, sơ sài v.v... 
chẳng khác gì xây nhà trên cát, mưa to gió lớn ùa vào, sẽ 
sụp đổ tan tành.  
- Vì thế, Giáo phận và Ban giáo lý Giáo phận đã biên soạn 

lại một chương trình giáo lý căn bản, vững chắc, canh tân 
và cập nhật việc dạy và học giáo lý cho toàn Giáo phận. 
- Nhiệm vụ chính yếu hàng đầu của toàn Giáo phận, cách 

riêng của các cha xứ là tổ chức dạy và học giáo lý cho 
mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận, giáo xứ, giáo 
họ; cách riêng tổ chức các khoá đào tạo và huấn luyện 
giáo lý viên, huynh trưởng, thiếu nhi Thánh thể và các 
hội đoàn v.v.. 
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- Trong chương trình “Dạy và Học Giáo lý” theo phương 

pháp mới của Giáo phận, chúng ta bổ sung thêm chương 
trình Giáo lý Hôn nhân. Khi kết thúc chương trình Giáo lý 
Thêm sức, các học viên sẽ được cấp thêm chứng chỉ Giáo 
lý Hôn Nhân. Thời gian học Giáo lý Thêm sức sẽ tiến 
hành song song với việc học phổ thông, trung bình các em 
lãnh Bí tích Thêm sức vào tuổi 17-18 (lớp 11-12). Việc 
dạy và học giáo lý này đã được áp dụng từ tháng 9 năm 
2017 trong toàn Giáo phận. 

3. THỰC HÀNH LỆNH TRUYỀN GIÁO  
- Loan báo Tin Mừng cho muôn dân là lệnh truyền của 

Chúa Giêsu cho mọi người (x. Mc 16,15). 
- Chúa Giêsu đã khẳng định : “Tôi từ trời xuống, không 

phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai 
tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là là tất cả những kẻ Người 
đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai. Thật vậy ý 
của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào 
người Con, thì được sống muôn đời.” (x. Ga 6,38-40). 

- Theo ý Chúa, điều kiện duy nhất để mọi người được cứu 
rỗi : là chỉ cần được nghe, biết Danh Giêsu, và tin vào 
Danh Ngài. Nhưng làm sao nghe, biết được Giêsu, nếu 
không có ai nói về Danh Giêsu, để họ được nghe và được 
cứu rỗi. 

- Vì đây là lệnh Chúa truyền, nên mọi người, cách riêng 
giám mục, linh mục, tu sĩ và các hội đoàn giáo dân phải 
quyết tâm thực hành lệnh truyền của Chúa, bằng hành 
động, bằng việc làm cụ thể thiết thực, chứ không chỉ 
bằng cầu nguyện hay lời nói suông!  
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4. TRI ÂN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO THÁI BÌNH - HƯNG YÊN 

- Hoà chung với Giáo Hội Việt Nam tri ân 117 Thánh Tử 
đạo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm Toà Thánh 
tuyên phong hiển thánh, Giáo phận Thái Bình - Hưng 
Yên sẽ tổ chức một năm học hỏi, thi đua, tôn kính, bắt 
chước nhân đức sống chứng nhân của 30 Thánh tử đạo 
Thái Bình - Hưng Yên, gồm 19 Thánh tử đạo quê hương, 
và 11 vị thánh khác đã đến phục vụ, sống và chết cho 
quê hương Thái Bình - Hưng Yên. 

- Đại lễ khai mạc năm thánh học hỏi, tri ân các Thánh Tử 
đạo Thái Bình - Hưng Yên sẽ được tổ chức tại Giáo xứ 
Tiên Chu, hạt Tây Hưng Yên vào ngày 19/6/2018. 

- Cha xứ và giáo xứ sẽ linh động các sáng kiến để tổ chức 
thi đua học hỏi cho giáo dân, cách riêng các em thiếu nhi 
trong giáo xứ. 

- Ban Giáo lý Giáo phận sẽ biên soạn chương trình học hỏi 
thi đua, hỗ trợ các giáo xứ và tổ chức thi đua trên cấp 
Giáo hạt và cấp Giáo phận. 

- Đại lễ mừng kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Thái Bình 
- Hưng Yên sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật 33 thường 
niên, kính trọng thể các Thánh Tử đạo Việt Nam, tại Đền 
Thánh Tử đạo Đông Phú. 

5. ĐỒNG HÀNH MỤC VỤ VỚI CÁC GIA ĐÌNH TRẺ  
- Theo thư chung mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt 

Nam, năm 2018 là năm mục vụ dành cho các gia đình trẻ. 
- Giáo phận Thái Bình - Hưng Yên đã thường xuyên quan 

tâm đầu tư cho việc giáo dục, đồng hành với người trẻ, 
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chuẩn bị cho họ bước vào hôn nhân gia đình, bổ sung 
chương trình giáo lý hôn nhân trước khi tốt nghiệp giáo 
lý Thêm sức. 

- Nay với chương trình đồng hành mục vụ các gia đình trẻ, 
Giáo phận và giáo xứ sẽ có kế hoạch như sau :  

+ Tổ chức các khoá học hỏi chuẩn bị, đồng hành, quan 
tâm, chăm sóc các đôi vợ chồng trẻ trong những năm 
đầu của đời sống hôn nhân.  

+ Giáo dục dự phòng hay tiên liệu, thấy trước để can 
thiệp kịp thời; vì đề phòng trước vẫn là ưu việt hơn tất 
cả mọi sự sửa chữa “phòng cháy vẫn tốt hơn chữa 
cháy, phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh.”  

- Toàn Giáo phận, giáo xứ, giáo họ, đặc biệt cộng đoàn giáo 
dân, gia đình bố mẹ đồng hành thiết thực với các gia đình 
trẻ qua các việc sau :  

+ Cổ võ việc cầu nguyện chung trong gia đình, siêng 
năng tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các bí tích; 

+ Tổ chức những buổi tĩnh tâm cho các đôi vợ chồng trẻ; 
+ Tổ chức thánh lễ nhân dịp kỷ niệm hôn phối, để tạ ơn 

Chúa và cầu nguyện cho đời sống gia đình; 
+ Tổ chức những buổi nói chuyện về đề tài cụ thể như: 

sinh sản và giáo dục con cái, những vấn đề thường 
gặp sau khi kết hôn, cách giải quyết xung đột trong 
gia đình; 

+ Chia sẻ kinh nghiệm của các đôi vợ chồng đi trước, đặc 
biệt gương sáng và kinh nghiệm của cha mẹ đôi bên có 
tầm ảnh hưởng quan trọng đối với các gia đình trẻ; 
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+ Sinh hoạt nhóm nhỏ theo mô hình “cộng đoàn Giáo 

Hội cơ bản” ở đó các gia đình trẻ có thể chia sẻ và 
nâng đỡ nhau cách cụ thể. 

Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu 
Sĩ Nam Nữ, Chủng sinh và Anh Chị Em rất thân mến. 

Trên đây là những điểm nhấn rất quan trọng và cần thiết cho 
toàn Giáo phận chúng ta trong 5 năm tới, hướng đến năm 2021 
kỷ niệm 85 năm thành lập Giáo phận. 

Quý Cha và Anh Chị Em thân mến, hằng ngày trong Thánh Lễ 
và các giờ cầu nguyện, tôi đều nhớ cầu nguyện cho Quý Cha và 
Anh Chị Em. Tôi nguyện chúc Quý Cha và Anh Chị Em một 
mùa Giáng Sinh tràn đầy Ơn Thánh Chúa và một Năm Mới 
2018 khang an, hạnh phúc!  

 
 

Thái Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2017 
Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB 

Giám Mục Giáo phận Thái Bình - Hưng Yên 
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II. CÁC NGÀY LỄ - SỰ KIỆN từ tháng 2/2018 đến 6/2018  

1. CHƯƠNG TRÌNH THĂM MỤC VỤ CÁC GIÁO HỌ  
Trong những ngày tới, Đức Cha sẽ đi thăm viếng mục vụ 
tất cả các giáo họ mà Ngài chưa có dịp về thăm. Chương 
trình và thời biểu như sau: 

1.1. Chương trình chung cho các giáo họ 
Ø 16g45 : Đức Cha đến giáo họ 
Ø 17g00 : Thánh lễ  
Ø 18g30 : Văn nghệ - rút số  
Ø 20g00 : Bế mạc  

1.2. Lịch trình  
Ngày/ 
tháng Thứ Lịch mục vụ giáo họ 

4/1 Thứ 5 Mục vụ Gh. Lưu xá – Gx. Ngọc Châu  

5/1 Thứ 6 Mục vụ Gh. Nguyên Thôn – Gx. Đan Chàng 

6/1 Thứ 7 Mục vụ Gh. Kính Danh – Gx. Đồng quan  

7/1 CN GS Mục vụ Gh. Duyên Trang – Gx. Duyên Tục 

8/1 Thứ 2 Mục vụ Gh. Đông Thôn – Gx. Hà Xá  

9/1 Thứ 3  Mục vụ Gh. Canh Nông – Gx. Tân Mỹ  

10/1 Thứ 4 Mục vụ Gh. Đông Phú – Gx. Phục Lễ  

11/1 Thứ 5 Mục vụ Gh. Đông Châu – Gx. Quynh Lang  

12/1 Thứ 6 Mục vụ Gh. Hoành Từ - Gx. Đông Khê 

13/1 Thứ 7 Mục vụ Gh. Lãm Khê – Gx. Tân Hưng 

15/1 Thứ 2 Mục vụ Gh. Thượng Liệt – Gx. Khúc Mai 
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Ngày/ 
tháng Thứ Lịch mục vụ giáo họ 

16/1 Thứ 3 Mục vụ Gh. Rồi Công Đông – Gx. Cao Mộc  

17/1 Thứ 4 Mục vụ Gh. Lục Linh – Gx. Hải Linh 

18/1 Thứ 5 Mục vụ Gh. Đaminh – Gx. Nghĩa Chính 

19/1 Thứ 6 Mục vụ Gh. Phú Hậu – Gx. Gia Lạc 

20/1 Thứ 7 Mục vụ Gh. Kim Cương – Gx. Hải Linh 

22/1 Thứ 2 Mục vụ Gh. Phong Lôi 

23/1 Thứ 3 Mục vụ Gh. Phúc Khánh – Gx. Chính Toà 

24/1 Thứ 4 Mục vụ Gh. Bích Tây – Gx. Đan Chàng 

25/1 Thứ 5 Mục vụ Gh. Phụng Thượng – Gx. Đồng Quan 

26/1 Thứ 6 Mục vụ Gh. Thượng Cầm – Gx. Chính Toà 

27/1 Thứ 7 Mục vụ Gh. Ngũ – Gx. Quỳnh Lang 

10/2 Thứ 7 Mục vụ Gh. Thanh Cù – Gx. Ngọc Đồng 

11/2 CN VI  Mục vụ Gh. Trai Thôn – Gx. Đan Chàng 

12/2 Thứ 2 Mục vụ Gh. Lũng Tả - Gx. Hải Linh 

13/2 Thứ 3 Mục vụ Gh Phi Liệt – Gx. Khúc Mai 

14/2 Thứ 4 Mục vụ Gh. Hội Kê – Gx. Gia Lạc 

26/3 Thứ 2 Mục vụ Gh. Sơn Đồng – Gx. Bồ Ngọc 

27/3 Thứ 3 Mục vụ Gh. Đại Nại – Gx. Hạ Lễ 

28/3 Thứ 4 Mục vụ Gh. Cần Phán – Gx. Quỳnh Lang 

29/3 Thứ 5 Mục vụ Gh. Thần Huống – Gx. Thiên Lộc 

30/3 Thứ 6 Mục vụ Gh. Cao Mỹ - Gx. Hải Linh 



14 
Ngày/ 
tháng Thứ Lịch mục vụ giáo họ 

31/3 Thứ 7 Mục vụ Gh. Đào Xá – Gx. Nghĩa Chính 

2/4 Thứ 2 Mục vụ Gh. Duyên Mỹ - Gx. Gia Lạc 

3/4 Thứ 3 Mục vụ 2 giáo họ ko NT – Gx. Hải Linh 

4/4 Thứ 4 Mục vụ Gh. Đồng Đức – Gx. Chính Toà 

5/4 Thứ 5 Mục vụ Gh. Canh Hoạch – Gx. Cao Xá 

6/4 Thứ 6 Mục vụ Gh. Đông Biên – Gx. Hải Linh 

9/4 Thứ 2 Mục vụ Gh. Đội Trạch – Gx. Bồng Tiên 

10/4 Thứ 3 Mục vụ Gh. Hoàng Xá – Gx. Cao Xá 

11/4 Thứ 4 Mục vụ Gh. Phú Đồng – Gx. Thanh Châu 

12/4 Thứ 5 Mục vụ Gh. Nam Đài – Gx. Phục Lễ 

13/4 Thứ 6 Mục vụ Gh. Vũ Xá – Gx. Cao Xá 

Lưu ý: Nếu còn giáo họ nào Đức Cha chưa về thăm mục vụ mà 
chưa có tên trong danh sách trên, xin quý cha báo về cho 
văn phòng TGM. 

2. CHƯƠNG TRÌNH NHỮNG DỊP ĐẠI LỄ TRONG 6 
THÁNG ĐẦU NĂM 2018 
1. Tháng 2/2018 

1.1. Ngày tất niên Giáo phận: 09/2/2018 (24 tháng 
Chạp năm Đinh Dậu) 

Ø Thành phần tham dự: Xin kính mời quý Đức 
ông, quý Cha, qúy thầy Chủng sinh, quý Bề trên 
và quý tu sĩ nam nữ, qúy vị Chủ tịch hội đồng 
giáo xứ, giáo họ và quý vị Trưởng các đoàn hội 
cấp giáo phận. 
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Ø Chương trình 

• 07g30 : Đón tiếp (tại cuối nhà thờ Chính Tòa) 
• 08g00 : Chầu Thánh Thể - đền tạ cuối năm  
• 08g45 : Đức Cha huấn đức 
• 09g30 : Phép lành Thánh Thể 
• 10g00 : Thánh lễ 
• 11g30 : Liên hoan tất niên 

1.2. Tĩnh tâm linh mục tháng 2 : 09/2/2018 (24 tháng 
Chạp năm Đinh Dậu) 
• 07g30 : Đón tiếp quý cha  
• 08g00 : Huấn đức 
• 08g45 : Chầu Thánh Thể - hồi tâm – xưng tội 
• 09g30 : Phép lành Thánh Thể 
• 09g45 : Mặc phẩm – Rước đoàn đồng tế  
• 10g00 : Thánh lễ (tại nhà thờ Chính Tòa) 
• 11g30 : Liên hoan tất niên 

Lưu ý: Xin quý cha mang lễ phục trắng. 
1.3. Thứ Tư Lễ Tro Đầu Mùa Chay, ngày 14/2/2018  

Việc giữ chay và kiêng thịt vẫn theo lịch Giáo phận 
(không thay đổi ngày giữ chay), nhằm thứ Tư, ngày 
14/2/2018 (29 tháng Chạp năm Đinh Dậu). 

1.4. Đêm Giao Thừa và Tết Mậu Tuất 
Ø Nên trang trí ngày Tết Nguyên Đán theo tinh 

thần Dân tộc 
Ø Nên có nghi thức hiếu kính Tổ tiên + Ông bà + 

Cha mẹ - trong đêm giao thừa vào sau Thánh lễ 
(x. trên trang mạng Gp: giaophanthaibinh.org) 
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1.5. Ngày giới trẻ cấp Giáo phận : 20/2/2018 (5 Tết 

Mậu Tuất) 
Ø Chương trình đã gửi đến quý cha và đăng tải trên 

trang mạng Gp: giaophanthaibinh.org 
2. Tháng 3/2018  

2.1. Tĩnh tâm linh mục tháng 3: Thứ Năm, 08/3/2018  
Ø Giảng & chủ lễ : Cha Tổng đại diện 

2.2. Tuần Đại phúc : từ 14/3/2018 đến 24/3/2018 
Ø Xem thông báo chi tiết 

2.3. Ngày giới trẻ cấp giáo hạt năm 2018 – Chúa nhật 
lễ lá 25/3/2018 
Ø Được tổ chức tại Giáo hạt 
Ø Trách nhiệm tổ chức : Cha Quản hạt 
Ø Địa điểm : Tuỳ theo hạt chỉ định 

2.4. Lễ Truyền dầu 
Ø 08g00: thứ Năm, ngày 29/3/2018 tại Nhà thờ 

Chính Tòa 
3. Tháng 4/2018 

3.1. Ngày hội cao niên tại Bác Trạch : 07/4/2018 
Ø Tuổi từ 70 trở lên 
Ø 08g30 : Huấn đức 
Ø 10g00 : Thánh lễ 
Ø 11g30 : Liên hoan 

3.2. Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch : 08/4/2018 
3.3. Ngày hội LCTX mừng bổn mạng tại Bác Trạch : 

08/4/2018 
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4. Tháng 5/2018 

4.1. Ngày Di Dân Miền Nam : 1/5/2018 
4.2. Tĩnh tâm tháng – Lm Giáo phận : 3/5/2018 

5. Tháng 6/2018 
5.1. Ngày Thiếu Nhi Thánh Thể : 01/6/2018 
5.2. Tĩnh tâm tháng linh mục Giáo phận : 8/6/2018 
5.3. Ngày mừng Bổn mạng Giáo phận tại Cao Mại: ngày 

10/6/2018 
5.4. Huấn luyện Huynh trưởng 1 : từ ngày 11-13/6/2018 
5.5. Huấn luyện Huynh trưởng 2 : từ 14-16/6/2018 
5.6. Chủng sinh + Tu sinh : tập vụ tông đồ hè : 15/6/2018 
5.7. Huấn luyện Huynh trưởng 3 : từ 18-20/6/2018 
5.8. Khai mạc năm các Thánh Tử Đạo Thái Bình : ngày 

19/6/2018 
5.9. Ngày Hội đồng Giáo xứ mừng bổn mạng : ngày 

29/6/2018 
III. MỤC VỤ HỘI ĐOÀN – BAN NGÀNH GIÁO PHẬN 

THÁI BÌNH 2018 -2021 
1. TRÁCH NHIỆM VÀ CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM   

1.1. Chia sẻ trách nhiệm : 
- Cấp Giáo phận :  

• Giám mục trách nhiệm chính, lên kế hoạch, tổng 
điều phối, thúc đẩy mọi thành phần Dân Chúa 
trong toàn Giáo phận. 

• Giám mục, Ban Tư vấn và Linh mục, chia sẻ trách 
nhiệm với nhau trong việc tổ chức điều hành Giáo 
phận bằng việc biên soạn các kế hoạch mục vụ cho 
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Giáo phận, giáo hạt và giáo xứ, trong từng năm và 
5 năm hướng đến kỷ niệm 85 năm thành lập Giáo 
phận vào năm 2021.  

• Kế hoạch 2018 – 2021 của Giáo phận Thái Bình : 
+  Kế hoạch tổng quát hướng đến kỷ niệm 85 

năm thành lập 2021 (x. Thư mục vụ 2018) 
+ Kế hoạch toàn niên 2018 (x. Hiệp thông 1/2018)  
+ Trách nhiệm triển khai các kế hoạch mục vụ : 

Nhà Chung  
- Cấp Giáo hạt :  

• Trong Giáo hạt của mình, Cha Quản hạt được mời 
chia sẻ trách nhiệm chính với Giám mục, trong việc 
giải thích, thực hành, áp dụng các kế hoạch mục vụ 
đã được phê duyệt và ban hành trong Giáo phận. 

• Cha Quản hạt mời các linh mục trong Giáo hạt chia 
sẻ trách nhiệm với mình bằng việc đảm nhận một 
hay nhiều trách nhiệm trong Giáo hạt, như làm linh 
hướng, đặc trách hội đoàn, khối ngành v.v.. 

- Cấp giáo xứ + giáo họ :  
• Cha xứ và Cha Quản nhiệm được mời chia sẻ trách 

nhiệm với Cha Quản hạt và Giám mục, bằng việc 
giải thích, thực hành, áp dụng các kế hoạch mục 
vụ đã được phổ biến trong Giáo phận, giáo hạt.  

• Cha xứ và Cha Quản nhiệm chia sẻ và mời các 
giáo dân có năng lực, điều kiện thích hợp, chia sẻ 
trách nhiệm với mình, bằng việc đảm nhận một 
hay nhiều nhiệm vụ như hội đồng giáo xứ, giáo họ, 
đặc trách các hội đoàn và ban ngành v.v.  
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1.2. Sinh động đức tin của các Hội đoàn và Ban ngành  

- Thành lập và chấp thuận : 
• Để được sinh hoạt trong toàn Giáo phận, giáo hạt, 

giáo xứ cách hợp pháp, có giá trị và công phúc 
trước Chúa, các hội đoàn đạo đức trong Giáo phận 
cần được sự chấp thuận cho phép của : 

+ Giám mục trong phạm vi Giáo phận 
+ Cha Quản hạt trong phạm vi Giáo hạt 
+ Cha xứ hay Cha Quản nhiệm trong phạm vị 

giáo xứ, giáo họ. 
- Cơ cấu tổ chức : 

• Các hội đoàn trong Giáo phận đều có mô hình tổ 
chức chung như sau : 

• Ban thường vụ (điều hành) của mỗi hội đoàn gồm:  
+ 1 trưởng 
+ 1 phó đặc trách nội vụ  
+ 1 phó đặc trách ngoại vụ  
+ 1 thơ ký  
+ 1 thủ quỹ 

• Các trưởng ban ngành chuyên môn như : 
+ 1 hay nhiều người đặc trách trang trí, văn nghệ, 

thánh ca, sinh hoạt, thể thao, ẩm thực v.v. 
+ 1 hay nhiều người đặc trách truyền giáo 
+ 1 hay nhiều người đặc trách caritas  

1.3. Nhiệm vụ của Ban thường vụ (điều hành)  
- Cộng tác, liên hệ chặt chẽ với cha xứ và hội đồng 

GX/GH, nhờ ngài hướng dẫn, linh hướng khi thực hiện. 
- Trách nhiệm triển khai, thực hiện các chương trình, 

công tác đã được Giáo phận phổ biến.  
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- Đề xuất các sáng kiến, các khó khăn (nếu có) cho 

Cha xứ và cha linh hướng các cấp. 
 

2. DANH SÁCH HỘI ĐOÀN – BAN NGÀNH 
2.1. Hội Đồng Giáo Xứ/Giáo Họ  

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Tổng 
đại diện Fr. Asss. Nguyễn Tiến Tám 

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt : các Cha quản hạt 
- Đông Hưng Yên : Cha Pet. Đinh Văn Hùng 
- Tây Hưng Yên : Cha Jos. Phạm Văn Thiện 
- Đông Hưng : Cha Luca Nguyễn Văn Định 
- Kiến Xương : Cha Vinc. Vũ Văn Hướng 
- Thái Thụy : GioaB. Đỗ Bá Dương 
- Thành Phố : Cha Fr. Ass. Nguyễn Tiến Tám 
- Bắc Tiền Hải : Đức Ông Tôma Trần Trung Hà 
- Nam Tiền Hải : Cha Dom. Nguyễn Văn Thao 

Ø Ngày truyền thống cấp Gp - Mừng bổn mạng : 
29/6/2018 

Ø Ngày hội mừng chung Gp : dịp Tết tất niên Giáo 
phận (9/2/2018) 

2.2. Hội Truyền Giáo  
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Jos. 

Phạm Thanh Quang  
Ø Cha đặc trách linh hướng miền TB : Cha Jos. Phạm 

Thanh Tính  
Ø Cha đặc trách linh hướng miền HY : Cha Jos. 

Nguyễn Quốc Hùng  
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt : 

- Đông Hưng Yên: Cha Jos. Bùi Ngọc Lành 
- Tây Hưng Yên: Cha Nguyễn Văn Tuyên 



21 
- Đông Hưng: Cha Jos. Phạm Thanh Tính  
- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Bảng 
- Thái Thụy: Cha Ant. Tô Duy Lâm 
- Thành Phố: Cha Jos. M. Phan Xuân Hào 
- Bắc Tiền Hải : Cha Jos. Phạm Công Dũng 
- Nam Tiền Hải : Cha Jos. Nguyễn Hữu Tuân 

Ø Ngày truyền thống cấp Gp - Mừng bổn mạng : 
21/10/2018 

Ø Ngày hội mừng chung Gp : dịp Tết tất niên Giáo 
phận : 9/2/2018 

 

2.3. Hội Giáo Lý Viên – Tình Nguyện Viên  
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha 
Đaminh Đặng Văn Cầu  

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt : 
- Đông Hưng Yên : Cha Ant. Nguyễn Văn Chuẩn  
- Tây Hưng Yên: Cha Dom. Trần Văn Thức 
- Đông Hưng: Cha Jos. Mai Văn Duẩn 
- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Quát 
- Thái Thụy: Cha GioaK. Đặng Văn Diễn 
- Thành Phố: Cha Dom. Bùi Thế Truyền 
- Bắc Tiền Hải : Cha Jos. Phạm Công Dũng 
- Nam Tiền Hải : Cha Jos. Nguyễn Hữu Tuân 

Ø Ngày truyền thống cấp Gp - Mừng bổn mạng : 
25/7/2018 

Ø Ngày hội mừng chung Gp : dịp Tết tất niên Giáo 
phận : 9/2/2018 
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2.4. Hội Thiếu Nhi Thánh Thể - Lễ Sinh – Huynh Trưởng  

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Jos. 
Nguyễn Văn Tuyên   

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt : 
- Đông Hưng Yên : Cha Jos. Đinh Xuân Ngọc  
- Tây Hưng Yên: Cha Jos. Nguyễn Văn Tuyên   
-  Đông Hưng: Cha Jos. Mai Trần Nga 
- Kiến Xương: Cha Dom. Đặng Văn Nghị 
- Thái Thụy: Cha Dom. Đào Trung Thành 
- Thành Phố: Cha Dom. Bùi Thế Truyền 
- Bắc Tiền Hải : Cha Dom. Vũ Minh Trí 
- Nam Tiền Hải : Cha Augstinô Trần Thế Nhận 

Ø Ngày truyền thống cấp Gp - Mừng bổn mạng : 
01/6/2018 

Ø Ngày hội mừng chung Gp : dịp Tết tất niên Giáo 
phận : 9/2/2018 

2.5. Hội Giới Trẻ - Sinh Viên, Học Sinh  
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Micae 

Nguyễn Văn Đô   
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt : 

- Đông Hưng Yên : Cha Jos. Đinh Xuân Ngọc 
- Tây Hưng Yên: Cha Jos. Nguyễn Quốc Hùng 
- Đông Hưng: Cha Jos. Trần Văn Thụ 
- Kiến Xương: Cha Dom. Trương Văn Thụy 
- Thái Thụy: Cha Jos. Phạm Văn Chức 
- Thành Phố: Cha Dom. Bùi Thế Truyền 
- Bắc Tiền Hải : Cha Dom. Vũ Minh Trí 
- Nam Tiền Hải : Cha Hier. Nguyễn Ngọc Hinh 
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Ø Ngày truyền thống cấp Gp - Mừng bổn mạng Don 

Bosco : 05 Tết (9/2/2018) 
Ø Ngày hội mừng chung Gp : dịp Tết tất niên Giáo 

phận : 20/2/2018 
2.6. Hội Lòng Chúa Thương Xót  

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Jos. 
Bùi Văn Phương   

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt : 
- Đông Hưng Yên : Cha Jos. Đinh Xuân Ngọc 
- Tây Hưng Yên: Cha Vinc. Trịnh Xuân Phong 
- Đông Hưng: Cha Jos. Nguyễn Thuân 
- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Quát 
- Thái Thụy: Cha Jos. Nguyễn Văn Kha 
- Thành Phố: Cha Toma Trần Xuân Đại 
- Bắc Tiền Hải : Cha Vinc. Nguyễn Quốc Hoàn 
- Nam Tiền Hải : Cha Aug. Trần Thế Nhận 

Ø Ngày truyền thống cấp Gp - Mừng bổn mạng tại Đền 
Bác Trạch – Chúa nhật 2 Phục sinh : 8/4/2018 

Ø Ngày hội mừng chung Gp : dịp Tết tất niên Giáo 
phận : 9/2/2018 

2.7. Hội Thánh Tâm  
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Vinc. 

Vũ Văn Hướng   
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt : 

- Đông Hưng Yên : Cha Pet. Đinh Văn Hùng 
- Tây Hưng Yên: Cha Jos. Nguyễn Văn Thắng 
- Đông Hưng: Cha Pet. Nguyễn Đình Tân 
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- Kiến Xương: Cha Vinc. Vũ Văn Hướng   
- Thái Thụy: Cha Jos. Phạm Đình Tám 
- Thành Phố: Cha Vinc. Phạm Văn Sơn 
- Bắc Tiền Hải : Cha Pet. Trần Khắc Thi 
- Nam Tiền Hải : Cha Hier. Nguyễn Ngọc Hinh  

Ø Ngày truyền thống cấp Gp - Mừng bổn mạng Thánh 
Tâm Chúa – tại Đền Cao Mại : 10/6/2018 

Ø Ngày hội mừng chung Gp : dịp Tết tất niên Giáo 
phận : 9/2/2018 

 

2.8. Hội Con Đức Mẹ  
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Jos. 

Trịnh Tiến Thành   
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  

- Đông Hưng Yên: Cha Dom. Vũ Văn Thiêm 
- Tây Hưng Yên: Cha Ant. Nguyễn Văn Hiện 
- Đông Hưng: Cha Jos. Trần Thanh Tâm 
- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Quát 
- Thái Thụy: Aug. Nguyễn Văn Đề 
- Thành Phố: Cha Vinc. Trần Văn Hùng 
- Bắc Tiền Hải : Cha Dom. Vũ Minh Trí 
- Nam Tiền Hải : Cha Jos. Trần Hùng   

Ø Ngày truyền thống cấp Gp - Mừng bổn mạng Đức 
Mẹ Vô Nhiễm : 8/12/2018  

Ø Ngày hội mừng chung Gp : dịp Tết tất niên Giáo 
phận : 9/2/2018 
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2.9. Hội Thánh Giuse – Gia Trưởng 

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Jos. 
Phạm Văn Thiện   

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt : 
- Đông Hưng Yên : Cha Hier. Trần Văn Ngữ  
- Tây Hưng Yên: Cha Vinc. Trịnh Xuân Phong 
- Đông Hưng: Cha Dom. Trần Quốc Bảo 
- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Quát 
- Thái Thụy: Cha Jos. Viên M. Nguyễn Bính Ngọ 
- Thành Phố: Cha Fr. Ass. Nguyễn Tiến Tám 
- Bắc Tiền Hải : Cha Dom. Đặng Thái Phúc 
- Nam Tiền Hải : Cha Toma Đoàn Xuân Thỏa 

Ø Ngày truyền thống cấp Gp - Mừng bổn mạng : 
19/3/2018  

Ø Ngày hội mừng chung Gp : dịp Tết tất niên Giáo 
phận : 9/2/2018 

2.10. Hội Cao Niên – 70 Tuổi Trở Lên  
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha 
Đaminh Nguyễn Văn Thao   

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt : 
- Đông Hưng Yên: Cha Pet. Đinh Văn Hùng  
- Tây Hưng Yên: Cha Jos. Mai Trần Minh 
- Đông Hưng: Cha Pet. Vêrôna Trần Duy Điển 
- Kiến Xương: Đức ông Hier. Nguyễn Phúc Hạnh 
- Thái Thụy: Cha Vinc. Nguyễn Văn Hoàng 
- Thành Phố: Cha Fr. Ass. Nguyễn Tiến Tám 
- Bắc Tiền Hải : Cha Jos. Phạm Đình Phùng 
- Nam Tiền Hải : Cha Dom. Nguyễn Văn Thao   
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Ø Ngày tryền thống cấp Gp - Mừng bổn mạng LCTX – 

Thứ Bảy tuần Bát nhật Phục sinh tại Đền Bác Trạch : 
7/4/2018 

Ø Ngày hội mừng chung Gp : dịp Tết tất niên Giáo 
phận : 9/2/2018 

 

2.11. Hội Caritas  
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Gioan 

Chu Văn Yên   
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt : 

- Đông Hưng Yên : Cha Jos. Bùi Ngọc Lành 
- Tây Hưng Yên: Cha Jos. Nguyễn Văn Thắng 
- Đông Hưng: Cha Dom. Bùi Ngọc Hải 
- Kiến Xương: Cha Mic. M. Phạm Văn Tuân 
- Thái Thụy: Cha Gap. M. Nguyễn Hoàng Long 
- Thành Phố: Cha Fr. Ass. Nguyễn Tiến Tám 
- Bắc Tiền Hải : Đức ông Tôma Trần Trung Hà 
- Nam Tiền Hải : Cha Vinc. Nguyễn Hòa 

Ø Ngày truyền thống cấp Gp - Mừng bổn mạng Thánh 
Têrêsa Calcuta : 05/9/2018 

Ø Ngày hội mừng chung Gp : dịp Tết tất niên Giáo 
phận : 9/2/2018 

 

2.12. Hội Kèn Trống  
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha 
Đaminh Bùi Thế Truyền    

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt : 
- Đông Hưng Yên : Cha Hier. Trần Văn Ngữ  
- Tây Hưng Yên: Mic. Nguyễn Duy Hùng, Mf 
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- Đông Hưng: Cha Jos. Bùi Đình Nguyện 
- Kiến Xương: Cha Dom. Trương Văn Thụy 
- Thái Thụy: Cha Dom. Nguyễn Văn Đạm 
- Thành Phố: Cha Dom. Bùi Thế Truyền    
- Bắc Tiền Hải : Cha Dom. Đặng Thái Phúc 
- Nam Tiền Hải : Cha Pet. Chu Duy Mạc 

Ø Ngày truyền thống cấp Gp - Mừng bổn mạng Micae 29/9 
Ø Ngày hội mừng chung Gp : dịp Tết tất niên Giáo 

phận : 9/2/2018 
 

2.13. Hội Huynh Đoàn Đaminh – Trực Thuộc Dòng  
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha 

Vinhsơn Phạm Văn Tuý, Op   
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt : 

- Đông Hưng Yên : Cha Anton Nguyễn Văn Chuẩn  
- Tây Hưng Yên: Cha Vinc. Trịnh Xuân Phong 
- Đông Hưng: Cha Ga Kim Khẩu M. Bùi Văn Thọ 
- Kiến Xương: Cha Mic. M. Phạm Văn Tuân 
- Thái Thụy: Cha Vinc. Phạm Văn Túy 
- Thành Phố: Cha Jos. Đinh Khắc Vịnh 
- Bắc Tiền Hải : Cha Jos. Phạm Đức Bình 
- Nam Tiền Hải : Cha Pet. Phan Anh Tuấn 

Ø Ngày tryền thống cấp Gp - Mừng bổn mạng : 
3/11/2018 

Ø Ngày hội mừng chung Gp : dịp Tết tất niên Giáo 
phận : 9/2/2018 
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3. DANH SACH CÁC BAN NGÀNH VÀ ĐẶC TRÁCH  

3.1. Ban Giáo Sĩ – Chủng Sinh 
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha 
Đaminh Đặng Văn Cầu    

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  
- Đông Hưng Yên: Cha Jos. Đỗ Trọng Huy  
- Tây Hưng Yên: Cha Jos. Phạm Văn Thiện 
- Đông Hưng: Cha Luca Nguyễn Văn Định 

- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Vực 
- Thái Thụy: Cha Gioan B. Đỗ Bá Dương 
- Thành Phố: Cha Fr. Ass. Nguyễn Tiến Tám 
- Bắc Tiền Hải : Đức ông Tôma Trần Trung Hà 

- Nam Tiền Hải : Cha Pet. Phan Anh Tuấn 
3.2. Ban Tu Sĩ  

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Giuse 
Đinh Khắc Vịnh, Op    

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  
- Đông Hưng Yên: Cha Jos. Bùi Ngọc Lành 
- Tây Hưng Yên: Cha Jos. Nguyễn Quốc Hùng 
- Đông Hưng: Cha Dom. Trần Quốc Bảo 
- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Vực 

- Thái Thụy: Cha Pet. Vêrôna Trần Văn Cẩm 
- Thành Phố: Cha Jos. Đinh Khắc Vịnh 
- Bắc Tiền Hải : Cha Jos. Phạm Đức Bình 

- Nam Tiền Hải : Cha Pet. Phan Anh Tuấn 
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3.3. Ban Tu Sinh  

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Giuse 
Trịnh Tiến Thành    

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  
- Đông Hưng Yên : Cha Dom. Vũ Văn Thiêm  
- Tây Hưng Yên: Cha Ga. M. Vũ Đức Mẫn 
- Đông Hưng: Cha Jos. Trần Văn Thụ 
- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Vực 
- Thái Thụy: Cha Vinc. P. M. Phạm Quốc Dũng 
- Thành Phố: Cha Fx. Đinh Văn Trí 
- Bắc Tiền Hải : Cha Dom. Đặng Thái Phúc 
- Nam Tiền Hải : Cha G.Bos.M. Cao Thọ Hùng 

3.4. Ban Dự Tu 
Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Giuse 

Trịnh Tiến Thành    
Ø Cha đặc trách linh hướng miền và cấp Hạt :  

a) Thái Bình : Cha Jos. Trịnh Tiến Thành  
b) Saigon : Cha Ga. Chu Văn Yên 
c) Hà Nội : Cha Mic. Nguyễn Văn Đô 

- Đông Hưng Yên : Cha Dom. Vũ Văn Thiêm  
- Tây Hưng Yên: Cha Ga. M. Vũ Đức Mẫn 
- Đông Hưng: Cha Jos. Trần Văn Thụ 
- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Vực 
- Thái Thụy: Cha Dom. Đào Trung Thành 
- Thành Phố: Cha Fx. Đinh Văn Trí 
- Bắc Tiền Hải : Đức ông Tôma Trần Trung Hà 
- Nam Tiền Hải : Cha G.Bos.M. Cao Thọ Hùng  
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3.5. Ban Lễ Sinh - Ơn Gọi  

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Tôma 
Trần Minh Điện    

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  
- Đông Hưng Yên : Cha Jos. Đinh Xuân Ngọc 

- Tây Hưng Yên: Cha Jos. Nguyễn Văn Tuyên 
- Đông Hưng: Cha Jos. Bùi Đình Nguyện 
- Kiến Xương: Cha Dom. Đặng Văn Nghị 
- Thái Thụy: Cha Dom. Phạm Thành Thạo 

- Thành Phố: Cha Fx. Đinh Văn Trí 
- Bắc Tiền Hải : Cha Vinc. Nguyễn Quốc Hoàn 
- Nam Tiền Hải : Cha G.Bos.M. Cao Thọ Hùng 

 
3.6. Ban Phụng Vụ 

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Gioan 
Chu Văn Yên 

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  
- Đông Hưng Yên : Cha Dom. Vũ Văn Thiêm 

- Tây Hưng Yên: Cha Vinc. Đỗ Văn Hà 
- Đông Hưng: Cha Pet. Nguyễn Đình Tân 
- Kiến Xương: Cha Dom. Đặng Văn Nghị 

- Thái Thụy: Cha Jos. Trần Văn Thực 
- Thành Phố: Cha Tôma Trần Xuân Đại 
- Bắc Tiền Hải : Đức ông Tôma Trần Trung Hà 
- Nam Tiền Hải : Cha Pet. Chu Duy Mạc 
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3.7. Ban Thánh Nhạc  

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha 
Đaminh Trương Văn Thụy 

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  
- Đông Hưng Yên: Cha Hier. Trần Văn Ngữ 

- Tây Hưng Yên: Cha Jos. Nguyễn Văn Tuyên 
- Đông Hưng: Cha Dom. Bùi Ngọc Hải 
- Kiến Xương: Cha Dom. Trương Văn Thụy 
- Thái Thụy: Cha Dom. Nguyễn Văn Đạm 

- Thành Phố: Cha Gioan B. Trần Văn Hào 
- Bắc Tiền Hải : Đức ông Tôma Trần Trung Hà 
- Nam Tiền Hải : cha Phero Chu Duy Mạc 

 
3.8. Ban Văn Hoá & Nghệ Thuật Thánh  

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha 
Đaminh Trương Văn Thụy   

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  
- Đông Hưng Yên: Cha Dom. Vũ Văn Thiêm 

- Tây Hưng Yên: Cha Jos. Phạm Văn Thiện 
- Đông Hưng: Cha Jos. Trần Văn Thụ 
- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Bảng 

- Thái Thụy: Cha Jos. Phạm Văn Chức 
- Thành Phố: Cha Vinc. Trần Văn Hùng 
- Bắc Tiền Hải : Cha Dom. Đặng Thái Phúc  
- Nam Tiền Hải : cha Gioakim Đặng Văn Hội 



32 
3.9. Ban Truyền Thông 

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha 
Vinhsơn Phạm Văn Thượng   

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  
- Đông Hưng Yên: Cha Ant. Nguyễn Văn Chuẩn 

- Tây Hưng Yên: Cha Jos. Nguyễn Văn Tuyên 
- Đông Hưng: Jos. Mai Văn Duẩn 
- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Bảng 
- Thái Thụy: Cha Jos. Phạm Văn Chức 

- Thành Phố: Cha Vinc. Phạm Văn Thượng 
- Bắc Tiền Hải: Cha Vinc. Nguyễn Quốc Hoàn 
- Nam Tiền Hải : Cha Gioakim Đặng Văn Hội 

 
3.10. Ban Giáo Dân 

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Giuse 
Trịnh Tiến Thành   

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  
- Đông Hưng Yên : Cha Hier. Trần Văn Ngữ 

- Tây Hưng Yên: Cha Mai Trần Minh 
- Đông Hưng: Cha Jos. Nguyễn Thuân 
- Kiến Xương: Cha Jos. Nguyễn Văn Triển 

- Thái Thụy: Cha Jos. Nghi. M. Thạch Ngọc Vàng 
- Thành Phố: Cha Vinc. Phạm Văn Sơn 
- Bắc Tiền Hải : Cha Jos. Phạm Công Dũng 
- Nam Tiền Hải : cha Dom. Nguyễn Cao Phi 



33 
3.11. Ban Giáo Lý Đức Tin 

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha 
Đaminh Đặng Văn Cầu  

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt : 
- Đông Hưng Yên : Cha Ant. Nguyễn Văn Chuẩn  

- Tây Hưng Yên: Cha Dom. Trần Văn Thức 
- Đông Hưng: Cha Jos. Mai Văn Duẩn 
- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Quát 
- Thái Thụy: Cha GioaK. Đặng Văn Diễn 

- Thành Phố: Cha Dom. Bùi Thế Truyền 
- Bắc Tiền Hải: Cha Jos. Phạm Công Dũng 
- Nam Tiền Hải: Cha Jos. Nguyễn Hữu Tuân 

 
3.12. Ban Công Lý - Hoà Bình 

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Giuse 
Trần Xuân Chiêu   

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  
- Đông Hưng Yên : Cha Ant. Nguyễn Văn Chuẩn 

- Tây Hưng Yên: Cha Ant. Nguyễn Văn Hiện 
- Đông Hưng: Cha Jos. Nguyễn Thuân 
- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Quát 

- Thái Thụy: Cha Gioan B. Đỗ Bá Dương 
- Thành Phố: Cha Jos. Trần Xuân Chiêu 
- Bắc Tiền Hải: Đức ông Tôma Trần Trung Hà 
- Nam Tiền Hải: Cha Tôma Đoàn Xuân Thỏa 
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3.13. Ban Kinh Thánh  

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Cha Giuse 
Mai Văn Diện   

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  
- Đông Hưng Yên : Cha Dom. Vũ Văn Thiêm 
- Tây Hưng Yên: Cha Dom. Trần Văn Thức 
- Đông Hưng: Cha Jos. Bùi Văn Nguyện 

- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Vực 
- Thái Thụy: Cha Ant. Tô Duy Lâm 
- Thành Phố: Cha Gioan B. Trần Văn Hào 

- Bắc Tiền Hải: Cha Jos. Phạm Công Dũng 
- Nam Tiền Hải: Cha GioaKim Đặng Văn Hội 

 
3.14. Ban Di Dân  

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Augustino 
Nguyễn Quang Huy   

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  
- Đông Hưng Yên : Cha Hier. Trần Văn Ngữ 
- Tây Hưng Yên: Cha Jos. Mai Trần Minh 

- Đông Hưng: Cha Dom. Bùi Ngọc Hải 
- Kiến Xương: Cha Jos. Nguyễn Văn Triển 
- Thái Thụy: Cha Jos. Nghi. M. Thạch Ngọc Vàng 

- Thành Phố: Cha Aug. Nguyễn Quang Huy 
- Bắc Tiền Hải: Cha Jos. Phạm Công Dũng 
- Nam Tiền Hải: Cha Dom. Nguyễn Cao Phi 



35 
3.15. Ban Xây Dựng & Kiến Thiết 

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Augustino 
Nguyễn Quang Huy   

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  
- Đông Hưng Yên : Cha Pet. Đinh Văn Hùng 
- Tây Hưng Yên: Cha Jos. Phạm Văn Thiện 
- Đông Hưng: Cha Dom. Bùi Ngọc Hải 

- Kiến Xương: Cha Dom. Nguyễn Văn Bảng 
- Thái Thụy: Cha Gioan B. Đỗ Bá Dương 
- Thành Phố: Cha Aug. Nguyễn Quang Huy 

- Bắc Tiền Hải: Cha Dom. Vũ Minh Trí 
- Nam Tiền Hải: Cha Hier. Nguyễn Ngọc Hinh 

 
3.16. Ban Tài Chánh Giáo Phận  

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Giáo phận : Phanxicô 
Xaviê Ngô Văn Toan 

Ø Cha đặc trách linh hướng cấp Hạt :  
- Đông Hưng Yên : Cha Aug. Đỗ Trọng Huy 
- Tây Hưng Yên: Cha Jos. Phạm Văn Thiện 
- Đông Hưng: Cha Jos. Nguyễn Thuân 
- Kiến Xương: Cha Dom. Đặng Hữu Nghị 

- Thái Thụy: Cha Jos. Phạm Đình Tám 
- Thành Phố: Cha Fx. Ngô Văn Toan 
- Bắc Tiền Hải: Cha Vinc. Nguyễn Quốc Hoàn 

- Nam Tiền Hải: Cha Jos. Nguyễn Hữu Tuân 



36 
IV. NHÂN SỰ GIÁO PHẬN 2018 

1. Linh mục đoàn :  
- Giám mục   :   01 
- Linh mục   : 105 
- Lm dòng   :   25 
- Phó tế   :   09 
- Tổng cộng  : 140 

2. Tu sĩ trong giáo phận : 
- Tu sĩ nam nữ : 225 

3. Giáo xứ : 108 – Giáo họ 383 
- 95 giáo xứ có cha xứ thường trực (13 giáo xứ chưa có 

cha ở trực tiếp) 
- 5 giáo họ có các cha Dòng thường trực  
- 9 giáo xứ chưa có cha xứ thường trực  
- 383 giáo họ (63 giáo họ không còn nhà thờ)  

4. Đại chủng sinh Giáo phận  
- Triết học : 57 thầy 

• Triết 1 : 33 
• Triết 3 : 24 
• Tổng  : 57 

- Tập vụ  : 06 thầy 
- Thần học : 63 thầy 

• Thần 1 : 17 (06 Hà Nội)  
• Thần 2 : 04 (04 Hà Nội) 
• Thần 3 : 36 (07 Hà Nội)  
• Thần 4 : 06 (06 Hà Nội)  
• Tổng  : 63 

- Tu sinh : 32  
- Dự tu : 97 

ð TỔNG CỘNG : 126 chủng sinh + 32 tu sinh + 97 dự tu. 
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4.1. Ban đào tạo 

Ø Ban đào tạo tại Mỹ Đức : Triết học 
1) Giám đốc : Đức Cha Giáo phận 
2) Giám đốc điều hành: Cha Dom. Đặng Văn Cầu   
3) Giám học : Cha Jos. Mai Văn Diện  
4) Linh hướng : Cha Jos. Phạm Duy Ninh, Op   
5) Cha giải tội + linh hướng toà nội : 4 Cha Dòng 

+ Cha Jos. Lý Văn Thưởng (thứ 2) 
+ Cha Pet. Phạm Ngọc Chinh (thứ 3) 
+ Cha Jos. Phạm Thanh Quang (thứ 4) 
+ Cha Jos. Nghi M. Thạch Ngọc Vàng (thứ 5) 
+ Cha Pet. Nguyễn Đình Lam (thứ 6) 

6) Giám linh : Cha Vinc. Phạm Văn Thượng 
7) Thư viện : Cha Pet. Vũ Khắc Năng 
8) Đồng hành : Cha Aug. Đỗ Duy Đại  
9) Quản lý : Phó tế Jos. Đặng Văn Hậu  
10) Các Cha giáo sư trong giáo phận :  

+ 1. Đức Cha Giáo phận 
+ 2. Cha Dom. Đặng Văn Cầu 
+ 3. Cha Jos. Trịnh Tiến Thành 
+ 4. Cha Jos. Mai Văn Diện 
+ 5. Cha Pet. Vũ Khắc Năng 
+ 6. Cha Jos. Trần Xuân Chiêu  
+ 7. Cha Jos. Đỗ Trọng Huy 
+ 8. Cha GioaKim Đặng Văn Hội 
+ 9. Cha Gioan Chu Văn Yên 
+ 10. Cha Jos. Nguyễn Văn Tuyên 
+ 11. Cha Hier. Trần Văn Ngữ  
+ 12. Cha Vinc. Phạm Văn Thượng 
+ 13. Cha Aug. Đỗ Duy Đại  
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Ø  Ban đào tạo tại Nhà Chung : 

1) Giám đốc : Đức Cha Giáo phận 
2) Giám đốc điều hành : Cha Dom. Đặng Văn Cầu 
3) Phó giám đốc : Cha Jos. Trịnh Tiến Thành  
4) Giám học : Cha Jos. Mai Văn Diện  
5) Giám linh : Cha Ga. Chu Văn Yên 
6) Linh hướng : Cha Jos. Phạm Duy Ninh, Op   
7) Đồng hành : Cha Tôma Trần Minh Điện   
8) Quản lý Nhà Chung : Cha Jos. Bùi Văn Phương  
9) Các Cha giáo sư trong Giáo phận 

+ 1. Cha Dom. Đặng Văn Cầu 
+ 2. Cha Jos. Trần Xuân Chiêu  
+ 3. Cha Jos. Mai Văn Diện 
+ 4. Cha Pet. Vũ Khắc Năng 
+ 5. Cha Jos. Đỗ Trọng Huy 
+ 6. Cha GioaKim Đặng Văn Hội 
+ 7. Cha Jos. Trịnh Tiến Thành 
+ 8. Cha Gioan Chu Văn Yên 
+ 9. Cha Jos. Nguyễn Văn Tuyên 
+ 10. Cha Hier. Trần Văn Ngữ  

Ø Ban Đào tạo Tu sinh  
1) Giám đốc : Đức cha Giáo phận 
2) Phó giám đốc điều hành: Cha Jos. Trịnh Tiến Thành  
3) Giám Linh : Cha Ga. Chu Văn Yên 
4) Giám học : Cha Mic. Nguyễn Văn Đô 
5) Đồng hành : Phó tế Pet. Vũ Hữu Thành  
6) Cha giáo : 

+ 1. Cha Jos. Trịnh Tiến Thành 
+ 2. Cha Gioan Chu Văn Yên 
+ 3. Cha Jos. Nguyễn Văn Tuyên 
+ 4. Cha Tôma Trần Minh Điện 
+ 5. Cha Jos. Phạm Thanh Quang 
+ 6. Cha Jos. Đậu Xuân Toàn 
+ 7. Phó tế Pet. Vũ Hữu Thành 
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5. Dân số 

5.1. Dân số Thái Bình : 1.850.000 
5.2. Dân số Hưng Yên : 1.250.000 
5.3. Tổng dân số Thái Bình và Hưng Yên : 3.100.000 
5.4. Dân số Công Giáo : 

Ø Số giáo dân Thái Bình   : 114.000 
Tỉ lệ giáo dân Công Giáo  : 6.16% 

Ø Số giáo dân Hưng Yên  : 16.000 
Tỉ lệ giáo dân Công Giáo  : 1.28% 

Ø Tổng giáo dân TB & HY : 130.000 
Tỉ lệ giáo dân Công Giáo : 4,19% 

V. ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ 2018-2021 
1. Liên Lỉ Canh Tân – Đổi Mới Giáo Phận  

1.1. Sống chứng nhân Tin Mừng  
Ø Đa số nhà thờ giáo xứ, giáo họ, giáo dân đều sống và 

sinh hoạt chung với lương dân.  
- Nhiều giáo xứ, giáo họ có số giáo dân rất khiêm 

tốn, thiểu số. 
- Số giáo dân có điều kiện tốt hơn, như gia đình khá 

giả, người trẻ, gia đình trẻ v.v thường đi làm ăn 
xa, định cư nơi khác. 

- Số còn lại gặp nhiều khó khăn về kinh tế, văn hoá, 
xã hội, địa vị v.v.  

Ø Nhiệm vụ chính của Giáo phận, giáo xứ, giáo họ, 
cách riêng của Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân 
là phải sống và làm chứng nhân về Chúa Kitô cho 
mọi người, cách riêng người chưa biết Chúa bằng: 
- Nếp sống văn hoá, văn minh, lịch sự, hài hoà, cởi mở 

và tương quan tốt, thân thiện với lương dân, “vui với 
người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15). 
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- Mỗi người và tập thể giáo dân, giáo xứ, giáo họ 

phải sống chứng nhân đức tin, sống Tin Mừng, 
sống tình người, sống nhân bản, nhân cách và nhân 
văn cao. Và điều quan trọng “thời nay, người ta 
cần chứng nhân hơn thầy dạy” (Phaolô VI) 

- Như vậy, môi trường sống của linh mục, giáo dân, 
giáo họ, giáo xứ rất quan trọng. Nó có thể ảnh 
hưởng tích cực hay tiêu cực đến mọi người chung 
quanh (nhất là người lương dân). 

1.2. Giáo phận thực hiện lệnh truyền giáo – trực tiếp 
loan báo Tin Mừng 

Ø Trực tiếp truyền giáo, thường xuyên thể hiện truyền 
giáo bằng hành động  
- Thành lập nhóm nhiệt thành truyền giáo trực tiếp, 

gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân nhiệt thành, 
hội đoàn. 

- Đẩy mạnh việc truyền giáo bằng Caritas - Thành 
lập Caritas Giáo phận và các giáo xứ 

- Kiến thiết xây dựng đầu tư cho thiếu nhi + thanh 
thiếu niên + người trẻ bằng đôi cánh đức tin, luân 
lý, đạo đức và cánh văn hoá, văn minh, khoa học. 

1.3. Mở rộng cửa Giáo phận, với mọi biên cương, nhất 
là với người nghèo 

Ø Giáo phận, nhà thờ, nhà Dòng, nhà xứ, nhà giáo lý, 
nhà mục vụ... phải mở rộng cửa để đón tiếp mọi 
người lương giáo, đặc biệt là người nghèo, người 
bệnh tật,… 
- Cách riêng đến với người lương dân, người tội lỗi 
- Thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa 
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1.4. Trẻ hoá tinh thần và cơ chế Giáo phận : Juveniscit 

Ecclesia (14/6/2016) 
Ø Trẻ hoá tinh thần và hành động: các mục tử: Giám 

mục, Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân đến các hội đoàn. 
Ø Canh tân + cách mạng tư tưởng + trẻ hoá mục vụ + 

phụng tự : các truyền thống + hủ tục. 
Ø Sáng kiến giáo xứ, giáo họ, hội đồng giáo xứ … 

trong sự hiệp nhất, yêu thương và vâng phục. 
2. Canh Tân Theo Tinh Thần Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

Ø Dù đã qua tuổi 81 từ ngày 17/12/2018 nhưng Ngài vẫn 
mạnh khỏe thể chất và đầy năng lực tinh thần.  

Ø Càng tuổi tác, thâm niên mệt mỏi, ốm đau, bệnh tật v.v. 
chúng ta càng phải cố gắng, nỗ lực, bền bỉ, trung thành 
v.v. vì không còn nhiều thời gian ! 

2.1. Canh tân não trạng - không phải cách mạng cơ cấu:  
+ Ngài muốn thay đổi não trạng, không thay đổi cơ cấu.  
+ Cũng cơ cấu đó, nhưng thay đổi não trạng khô cứng, 

ù lì, cơ cấu, bộ máy cổ hủ, không hồn. 
+ Thay đổi tư duy, đoạn tuyệt với các thói quen quan 

liêu, bảo thủ, các truyền thống lạc hậu lỗi thời, các 
tục lệ mê tín dị đoan v.v. 

2.2. Canh tân luân lý : “Lòng Thương Xót” 
+  Lòng Thương Xót của Cha trên trời phải lan tỏa 

xuống hết mọi người, bắt đầu bằng hàng giáo phẩm, 
để thông cảm với từng hoàn cảnh, tìm cách giúp đỡ 
và giải quyết cho từng trường hợp.  

+ Tất cả chỉ vì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. - 
Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Tình Yêu). 
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2.3. Canh tân hàng giáo phẩm 

Ø ĐGH đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi các chủ chiên: 
+ từ cấp cao tới cấp thấp phải thay đổi não trạng 

và cách sống,  
+ tránh những phô trương thời thượng, trình diễn bề 

ngoài,  
+ đừng rơi vào tình trạng hài kịch quyền hành, tức 

giáo sĩ trị,  
+ không duy trì một “Giáo Hội triều đình” như ở 

châu Âu thời Trung Cổ. 
Ø Chính ngài đã làm gương:  

- ngài ăn sáng, ăn tối nhiều lần với những ngươi 
vô gia cư,  

- thăm viếng tù nhân, rửa chân và hôn chân những 
người bệnh hoạn, khuyết tật.  

- Quyền cao, chức trọng, tuổi tác đáng kính như 
thế, nhưng ngài vẫn tỏ ra lòng khiêm nhường, 
thương yêu, sống nghèo khó. Lời nói của ngài đi 
đôi với việc làm.  

2.4. Biên cương của lòng thương xót  
Ø Ngài mong muốn một Hội Thánh trẻ trung, tươi đẹp, 

chống lại việc xây dựng các bức tường ngăn cách : 
- khinh dể người nghèo,  
- kỳ thị tôn giáo,  
- bỏ mặc các nạn nhân kỳ thị xã hội, thiên tai, chiến 

tranh v.v.  
- ngăn chặn hay hạn chế việc di dân tại các nước.  
- Ngài không can thiệp vào những vấn đề chính trị,  
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Ø Tất cả những điều trên là thay đổi quan niệm cũ bằng 

quan niệm mới, thay đổi trong lề luật, bằng tình 
thương yêu và liên đới.  

3. Thực Hành Việc Canh Tân 
3.1. Canh tân việc Cầu nguyện và Đọc kinh 

Ø Không bỏ việc đọc kinh, nhưng Cầu nguyện được 
Chúa đánh giá cao hơn đọc kinh “Dân này thờ Ta 
bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta” (Mt 15,8) 

- Nhiều người thích đọc nhiều kinh, nhưng không 
biết cầu nguyện “Không phải những ai nói lạy 
Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời” (Mt 7,21) 

Ø Không bỏ việc đọc kinh truyền thống, nhưng tập làm 
quen dần dần với việc đọc các giờ kinh phụng vụ 
sáng chiều là kinh chính thức của Giáo Hội. 

- Các kinh truyền thống khác, dành cho ai thích 
đọc chung hay riêng  

- Nên đọc trước hoặc sau các cử hành bí tích và 
phụng vụ, đừng đọc vào giờ chung của cộng 
đoàn, như vậy không ai phàn nàn. 

Ø Người trẻ ngày nay đa số đi làm ăn, xa quê, xa nhà 
thờ và lao động suốt ngày. Ngoài ra việc ở nhà trọ, 
đông người, nơi chung, v.v. nên khó đọc kinh chung 
và thậm chí không còn đọc kinh nữa. 

- Vì thế nên phát động, giải thích giá trị và cách 
thức cầu nguyện là điều rất cần thiết và thích hợp 
hơn cho người trẻ  

- Ở đâu chỗ nào, lúc nào cũng cầu nguyện được, 
nhất là tại xí nghiệp, nhà máy, văn phòng, lớp 
học, ngoài đồng ruộng, chợ búa v.v. 
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3.2. Canh tân – đổi mới các tập tục (hủ tục) truyền thống 

trong giáo xứ, giáo họ 
Ø Đừng làm cho người khác những gì mình không 

muốn người khác làm cho mình. Hãy làm cho người 
khác những gì mình muốn người khác làm cho mình. 

Ø Đong cho ai đấu nào, người ta cũng sẽ đong lại cho 
mình đấu ấy. Quan tâm, tôn trọng những người 
chung quanh, không cùng tôn giáo. 

Ø Quan tâm, tôn trọng người già, người lớn tuổi, người 
ốm đau, trẻ em, tôn trọng giờ ngủ nghỉ của họ. 

Ø Nhiều nơi nhiều người cảm giác như bị tra tấn, áp lực, 
bức xúc liên tục mỗi ngày, mỗi tuần vào các dịp lễ. 

3.3. Canh tân văn hoá chuông – loa – đài - kèn – trống  
Ø Chuông : 

- Mục đích của chuông là để báo giờ, để loan báo 
các tin vui, các sự kiện, các dịp lễ trọng, đặc biệt 
cho giáo dân, nhưng nên ngắn gọn, không quá 
dài, quá lâu, quá sớm 03g00- 04g00 sáng v.v. 

- Chỉ cần báo chuông một lần, khoảng 15 phút 
trước giờ cử hành là đủ, vì ngày nay mọi người, 
ai cũng có đồng hồ báo thức. 

Ø Loa : 
- Mục đích của loa là thông báo các tin tức, sự 

kiện quan trọng và cần thiết, tuy nhiên nên vắn 
gọn và chọn lựa những thông tin nào thật cần 
thiết, có ý nghĩa mới phổ biến. 

- Phải lưu ý đến âm thanh, giọng nói của người 
phổ biến, không để người nói ngọng, nói sai 
nghĩa, nói nhiều, lòng thòng, không phân biệt 
được câu cú, ý chính, ý phụ  
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Ø Đài loa - đọc kinh – giảng - phát nhạc... 

- Có người cho rằng đọc kinh, giảng giải, phát 
nhạc, bài giảng trên loa khuyếch đại, thật to, đặt 
trên nóc nhà thờ, 4 hướng v.v. là làm sáng danh 
Chúa, là loan báo Tin Mừng v.v. 

- Kết quả hoàn toàn ngược lại, chẳng những 
không làm ai vui lòng, mà còn làm cho nhiều 
người bức xúc, phê bình, ca thán, chê cười, trách 
móc đạo, và người có đạo thiếu văn hoá, trọng 
hình thức, khoe khoang, phô trương... 

- Nhiều nơi, có thói quen thích đọc kinh trên loa, 
giong đọc lè nhè, ê a, vấp váp, đọc ngọng, câu 
được câu không, chẳng hiểu ý nghĩa, nội dung, 
đọc như máy,  

Ø Kèn – trống – Trắc :  
- Kèn trống là một loại hình văn hoá, nghệ thuật 

cao cấp, đòi hỏi nhiều công sức đào tạo, học hỏi, 
rèn luyện.  

- Nó không chỉ có giá trị nhân văn cao trong các 
tổ chức lễ hội, chào mừng, long trọng, qui tụ 
đông đảo quần chúng, đoàn thể v.v. mà còn có 
giá trị tinh thần và tâm linh, nâng tầm hồn con 
người lên với Chúa, hân hoan, chúc tụng, ngợi 
khen Chúa bằng mọi thứ đàn sắt, đàn cầm, tiếng 
kèn, tiếng trống, tù và, não bạt v.v.  

- Hiện tại toàn Giáo phận có khoảng 6500 nhạc 
công kèn trống, nam nữ: 

+  Kèn nam  : 2000 
+  Kèn nữ  : 2500 
+  Trống  : 1500 
+  Trắc  : 500 
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Ø Văn hoá kèn trống : 

- Việc tập kèn trống không nên kéo dài quá khuya, 
vì có nhiều phản ánh tiêu cực về việc sử dụng 
chuông, loa, đài, kèn, trống của người công giáo, 
cách riêng trong mùa chay. 

- Về y phục, đồng phục kèn trống nam và nữ. Nên cải 
tiến y phục và đồng phục của các hội kèn trống, nhất 
là các hội kèn nữ, với bộ com-lê hay áo dài Việt Nam 
trông thanh lịch, duyên dáng và nữ tính hơn. 

- Nên thống nhất 1 bộ đồng phục chung, để khi có 
dịp đại hội cấp Giáo phận hay tổng giáo phận như 
đại hội La Vang, nhiều người có thể tham dự được.  

3.4. Canh tân văn hoá ma chay, tang chế và an táng 
Ø Việc ma chay: 

- Không tổ chức ăn uống tiệc tùng linh đình, nhất là 
sau khi an táng. 

- Việc đọc kinh, cầu nguyện, điếu văn, kèn tây, kèn 
ta, mở nhạc v.v. không để quá khuya, gây quá ồn 
ào cho người khác !  

Ø Thánh lễ an táng : (theo chỉ nam Giáo phận)  
- Cha xứ phải lo cử hành lễ an táng đồng đều cho 

mọi người trong giáo xứ, giáo họ. 
- Được làm một lễ cầu hồn tại gia đình cho cha mẹ 

ruột (đồng tế hay không đồng tế) của các linh mục 
và tu sĩ nam nữ, các đại chủng sinh chính thức của 
Giáo phận. 

- Không làm lễ cầu hồn tại nhà tang, kể cả khi có 
linh mục khách, nên làm lễ tại Nhà thờ, trừ trường 
hợp không có nhà thờ, hay nhà thờ quá xa và vì 
nhu cầu truyền giáo. 
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- Không làm lễ cầu hồn tại gia cho các đại ân nhân 

hay cha mẹ nuôi của các linh mục tu sĩ, khi chưa 
có phép của Giám mục. 

- Việc cử hành Thánh lễ an táng và chôn cất cho 
các người chối đạo, bỏ đạo công khai, người rối 
vợ, rối chồng công khai và người tự tử : cần có 
phép Giám mục. 

4. Sử Dụng Quỹ Giáo Xứ, Giáo Họ  
4.1. Giáo xứ, giáo họ và quyền sở hữu các tài sản, động 

sản và bất động sản  
Ø Sổ tài khoản giáo xứ, giáo họ (xem chỉ nam các 

loại sổ sách cần có)  
- Tất cả mọi tiền bạc, tài sản, động sản hay bất động 

sản được người khác dâng cúng, biếu tặng, cho 
giáo xứ, giáo họ như ruộng vườn, đất cát, nhà cửa, 
tiền bạc v.v. đều thuộc về giáo xứ, giáo họ. 

- Mỗi giáo xứ, giáo họ phải có 1 sổ thu chi riêng 
của giáo xứ, giáo họ, trong đó ghi rõ : 

+ Số tiền nhập và tiền xuất, mỗi lần, kèm theo 
ngày tháng và chữ ký đầy đủ của 3 người liên 
hệ : Cha xứ, chủ tịch và thủ quỹ. 

+ Số lượng, ngày, nơi với sự ký nhận đầy đủ tên 
3 người : thủ quỹ, chánh và phó Hội đồng 
giáo xứ/ giáo họ 

Ø Việc quản lý và sử dụng tiền của, tài sản chung :  
- Cha xứ và hội đồng Giáo xứ/Giáo họ bàn bạc nên 

sử dụng ngân quỹ chung này thế nào cho an toàn 
và lợi ích. 

- Không nên cho cá nhân vay mượn, nên gửi vào 
ngân hàng  
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4.2. Trách nhiệm sử dụng quỹ giáo xứ, giáo họ. 

Ø Trách nhiệm Cha xứ và Hội đồng giáo xứ/giáo họ  
- Cha xứ và HĐGX/GH bàn bạc về việc chi tiêu, sử 

dụng tiền của quỹ giáo xứ/giáo họ cho các mục 
tiêu chung của giáo xứ/ giáo họ như :  

+ Chi phí đèn, dầu, hoa, nến, điện,  
+ Xin lễ cho các thành viên Hội đồng giáo 

xứ/giáo họ qua đời,  
+ Dâng lễ vật, 
+ Tặng quà, hiếu hỉ, bổn mạng, quan thầy, hội 
đoàn v.v. 

+ Tiền xăng dầu, phương tiện đi lại phục vụ công 
tác chung  

- Tìm cách bù khuyết các thừa thiếu  
Ø Sổ thu chi tiền thau của giáo xứ, giáo họ : 

- Thủ quỹ và ban thủ quỹ  
+ Mỗi hội đồng giáo xứ/giáo họ phải có 1 thủ quỹ 

và 1 ban tài chánh có nhiệm vụ ghi sổ sách mọi 
thu chi của giáo xứ/giáo họ.  

+ Thủ quỹ và ban tài chánh gồm ít là 3 người : 
Thủ quỹ và 2 người khác trong ban thường vụ. 

+ Mọi thu chi liên quan đến quỹ giáo xứ/giáo họ, 
đều phải có ký nhận của cả 3 người 

- Tiền thau :  
+  Giáo xứ, giáo họ phải có sổ thu tiền thau 

riêng, trong đó ghi rõ số lần thu, số tiền thu, 
ngày thu, với chữ ký của 3 người nói trên.  
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Ø Viêc sử dụng chi tiêu quỹ của Giáo xứ, giáo họ 

- Phải có sự chấp thuận của Cha xứ và Chủ tịch 
HĐGX/GH khi phải chi từ 2 triệu trở lên.  

- Cha xứ và ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ/giáo họ 
giám sát hướng dẫn việc chi tiêu. 

5. Các Việc Đóng Góp Cho Công Ích Chung  
5.1. Đóng góp cho các tổ chức Giáo Hội toàn cầu : 

- Cho việc truyền Giáo – Chúa nhật truyền giáo 
- Cho việc bác ái Caritas – Ngày thứ sáu tuần thánh 

- Cho ơn gọi – Ngày Chúa chiên lành 
- Những qui định khác nếu có : bão lụt – thiên tai  

5.2. Đóng góp cho các tổ chức Hội Đồng Giám Mục VN 
- Niên liễm thành viên của mỗi giáo phận : 3000$ USD 
- Chương trình phát thanh công giáo – Radio Veritas : 

1000$ USD 

- Đóng góp cho việc xây Vương cung thánh đường 
Đức Mẹ La Vang 

- Các đóng góp khác theo nhu cầu cấp bách và khẩn thiết. 
- Đóng góp cho ơn gọi chủng viện Hà Nội 

5.3. Đóng góp cho các tổ chức của Giáo phận: 
- Đóng góp giúp các giáo họ nghèo : tất cả tiền thau 

của Chúa nhật đầu tháng của các giáo xứ. 

- Đóng góp thóc gạo giúp việc đào tạo huấn luyện ơn 
gọi, tu sinh, chủng sinh Giáo phận sau các vụ mùa.  
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6. Ân nhân giáo xứ/giáo họ/giáo phận 

6.1. Danh sách ân nhân giáo phận/giáo xứ/giáo họ : 
- Cần có sổ danh sách các đại ân nhân cấp giáo phận, 

giáo xứ, giáo họ, để đền ơn đáp nghĩa và chu toàn các 
nghĩa vụ đối với họ khi sống và nhất là khi qua đời. 

- Cha chánh văn phòng giáo phận, cha xứ và ông chủ 
tịch hội đồng giáo xứ/ giáo họ cần thống nhất với 
nhau về những người được xét vào danh sách đại ân 
nhân cấp giáo phận, giáo xứ, giáo họ. 

6.2. Đãi ngộ đền ơn đáp nghĩa các ân nhân 
- Các ân nhân được hưởng các ơn thiêng liêng của lời 

cầu nguyện và các việc đạo đức của các linh mục, 
chủng sinh, tu sĩ của giáo phận, giáo xứ, giáo họ và 
của mọi người. 

- Lưu ý đến việc quan tâm đặc biệt đến các ân nhân 
tinh thần : 
+  Ân nhân tinh thần :  

Ân nhân tinh thần là những người đóng góp 
nhiều công sức hy sinh và tinh thần cho các việc 
chung cách tự nguyện với thời gian lâu dài từ 
khoảng 10 năm trở lên, như: 

1. Chăm sóc quét dọn nhà thờ, gìn giữ, bảo vệ 
nhà thờ sạch sẽ  

2. Trông coi chăm sóc đất vườn, ao ruộng, 
hoa màu, cây cối, vườn tược, nhà thờ 

3. Xướng kinh, coi sóc trẻ em, giữ trật tự 
trong nhà thờ  

4. Kéo chuông cách bền bỉ và trung thành  
5. Chăm sóc nghĩa trang giáo xứ, giáo họ  
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+ Ân nhân vật chất :  

Ân nhân vật chất là những người có công đóng 
góp của cải tiền bạc vật chất đáng kể cho giáo 
phận, giáo xứ, giáo họ. 

1. Số lượng đại ân nhân nhiều ít tuỳ theo sự 
cân nhắc và quyết định của bản quyền mỗi 
cấp, tuỳ thuộc tiêu chí khác nhau của mỗi 
cấp, làm sao để con số đại ân nhân của 
mình không quá nhiều. Mỗi cấp cần xét 
duyệt bầu chọn số người đại ân nhân để 
thuận lợi cho việc đền ơn đáp nghĩa, nhất là 
khi chuyển đổi bản quyền các cấp. 

2. Khi một đại ân nhân qua đời thì Cha xứ và 
Hội đồng giáo xứ/ giáo họ có nhiệm vụ đền 
ơn đáp nghĩa cho thích hợp, như cầu 
nguyện, xin lễ, vòng hoa kính viếng. 

3. Khi tổ chức lễ an táng cho đại ân nhân qua 
đời, bản quyền các cấp chấp thuận cho 
đồng tế. Gia đình đại ân nhân có thể mời 
các cha đồng tế, nếu muốn. 

7. Việc xin khấn và hòm tiền khấn  
7.1. Việc xin khấn, xin cầu nguyện đơn thuần  

Việc xin khấn đơn thuần nghĩa là việc cầu nguyện, xin 
ơn Chúa cách nhưng không, không kèm theo bất cứ 
điều kiện gì, mà chỉ là đơn thuần cầu nguyện, xin 
Chúa ban cho mình và cho người khác, cách riêng 
những người thân thương, những người xin mình cầu 
xin cho họ, đặc biệt những người nghèo đói, ốm đau, 
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bệnh tật v.v là một việc làm của đức tin, lòng mến và 
tình thương, tình người, của bác ái v.v. vì thế là việc 
rất tốt, cần khuyến khích làm thường xuyên.  

7.2. Người xin khấn, xin cầu nguyện kèm theo tiền bạc : 
- Lưu ý người xin khấn, xin cầu nguyện không 

buộc phải kèm theo điều kiện nào, nhất là điều 
kiện tiền bạc. 

- Việc người khấn có ủng hộ hay biếu tặng tiền bạc, 
là việc hoàn toàn tự do, tự nguyện, do lòng tốt và 
quảng đại của người xin khấn chứ không buộc 
thành điều kiện ! 

7.3. Trách nhiệm việc nhận lời khấn nhất là khi kèm 
theo tiền : 
- Cha xứ trách nhiệm chính trong việc : 

+ Giải thích, hướng dẫn, cử hành việc khấn và 
xin khấn.  

+ Đón nhận và thực hành ý chỉ xin khấn của tất 
cả mọi người xin. 

+ Không đặt điều kiện khấn kèm theo tiền bạc.  
+ Người xin khấn hoàn toàn tự do và tự nguyện 

dâng cúng !  
- Cha xứ trách nhiệm thực hành việc khấn và quản lý 

tiền dâng cúng của người xin khấn, nếu có. 
+ Chỉ nên sử dụng tiền dâng cúng vào các việc 

thờ phượng, tôn kính, thiêng liệng, thánh 
thiện, và bác ái từ thiện, không nên sử dụng 
vào các việc khác !  
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+ Không tổ chức nhiều hội khấn, loại khấn, 

không để giáo dân, hội đoàn tổ chức khấn tự 
phát, riêng tư, kèm theo tiền khấn. 

7.4. Các hòm tiền khấn 
- Cha xứ trách nhiệm trông coi và quản lý việc mở và 
đóng hòm tiền khấn của giáo xứ, giáo họ. 

- Hòm tiền khấn phải có khoá cẩn thận, mỗi lần mở 
hòm tiền khấn của giáo xứ, giáo họ, cần có sổ ghi 
rõ ngày tháng, số lượng với sự chứng khán, ký 
nhận và chi tiêu tiền khấn của cha xứ, vị chủ tịch và 
thủ quỹ của hội đồng giáo xứ/giáo họ. 

8. Các đền khấn 

8.1. Đền khấn cấp giáo phận :   

- Đền thánh Tử đạo Đông Phú  

- Đền thánh Thánh Tâm Cao Mại 

- Đền thánh Lòng Chúa thương xót Bác Trạch 

- Đền Thánh Vinh Sơn Đông Thành (Đền Mèn) 

8.2. Đền khấn cấp giáo xứ - có đền riêng : 

- Đền thánh Vinh Sơn – Gx. Thanh Minh  

- Đền thánh Mậu tử đạo – Gx. Phú Lạc 

- Đền thánh Antôn - Giáo họ Lãm Khê – Gx. Tân Hưng 

- Đền thánh Uý tử đạo – Gx. An Lập 

- Đền thánh Tuần tử đạo – Gx. Ngọc Đồng 

- Đền thánh Khang tử đạo – Gx. Trà Vy 
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- Đền thánh Xuyên tử đạo – họ Tân Mỹ-Gx.Nguyệt Lãng 
- Đền thánh Mới tử đạo – họ Duyên Chữ - Gx.Khúc Mai 
- Đền thánh Đệ, thánh Mới 
- Đền thánh Kính Danh 

8.3. Việc sử dụng tiền hòm khấn tại các đền thánh  
- 50% gửi về Giáo phận sử dụng cho các việc thờ 

phượng, bác ái, từ thiện  
- 50% sử dụng cho giáo xứ, giáo họ - trong đó 30% 

cho việc trùng tu, sửa chữa, đèn dầu của địa 
phương…, 20% cho việc bác ái từ thiện của giáo 
xứ, giáo họ. 

9. Bí tích Hôn phối và tổ chức lễ cưới 
9.1. Thời gian đăng ký hôn nhân  

- Các đôi bạn nên thông báo và trình diện sớm với Cha 
xứ thông thường là trước 3 tháng, để cha xứ có thời 
gian điều tra và rao hôn phối. 

- Nếu có lý do chính đáng, như ở quá xa cách nhau, hay 
nước ngoài, thì Cha xứ sẽ cứu xét từng trường hợp.   

- Nên đăng ký kết hôn đời trước, rồi kết hôn đạo sau. 
9.2. Thời gian học giáo lý hôn nhân. 

- Những đôi bạn nào chưa có chừng chỉ giáo lý hôn 
nhận được cấp lúc lãnh bí tích Thêm sức, thì phải học 
giáo lý hôn nhân, trung bình khoảng 3 tháng, với điều 
kiện phải học hết chương trình giáo lý hôn nhân 
khoảng 25 bài.  

- Thời gian cụ thể tuỳ nơi tổ chức qui định, trường hợp 
ngoại lệ, cha xứ sẽ linh động giải quyết.  
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- Cả hai nên cùng học chung giáo lý hôn nhân với nhau 

sẽ tốt hơn và ích lợi hơn về nhiều mặt cho cuộc sống 
gia đình đôi bạn.  

- Từ niên học 2018 trở lên, tại giáo phận Thái Bình và 
Hưng Yên, các em lãnh bí tích Thêm sức, phải hoàn tất 
chứng chỉ giáo lý hôn nhân chung với chương trình 
Thêm sức. 

9.3. Thời gian học giáo lý dự tòng : 
- Tuỳ theo trình độ, hoàn cảnh của người khi học giáo 

lý Công giáo để tìm hiểu và với ý định tin theo Chúa 
Kitô, nơi tổ chức sẽ ấn định cụ thể thời gian thích 
hợp để học giáo lý. 

- Thời gian học xong cả 2 chương trình giáo lý dự tòng 
(50 bài) và giáo lý hôn nhân (25 bài) trung bình là 6 
tháng, với điều kiện phải học hết chương trình giáo lý.  

- Thời gian và chương trình học cụ thể tuỳ thuộc nơi 
tổ chức và hoàn cảnh của mỗi học viên, trường hợp 
ngoại lệ, cha xứ sẽ linh động sắp xếp.   

- Cả hai đôi bạn nên cùng học chung giáo lý tân tòng 
với nhau sẽ tốt hơn và ích lợi hơn cho cuộc sống hôn 
nhân gia đình sau này.  

9.4. Trách nhiệm điều tra hôn phối : 
- Cha xứ nhà gái trách nhiệm đích thân điều tra hôn 

phối, không uỷ thác lại cho người khác, khi không có 
lý do chính đáng. 

- Trường hợp có lý do chính đáng như ốm dua, bệnh 
tật v.v. cha xứ nhà gái có thể nhờ 1 cha khác giúp, 
nếu không được thì mới nhờ ông chủ tịch hay ban 
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thường vụ hội đồng giáo xứ giúp, tuy nhiện trách 
nhiệm chính vẫn là cha xứ nhà gái. 

- Trường hợp đôi bạn ở quá xa nhau, hay người tân 
tòng mới được rửa tội, chưa thuộc vào xứ nào, thì 
cha xứ phải nhờ cha xứ hay toà giám mục ở gần với 
đương sự nhất giúp việc điều tra hôn phối. 

9.5. Trách nhiệm hướng dẫn lễ nghi và rao hôn phối : 
- Cha xứ nhà gái trách nhiệm chính trong việc hướng 

dẫn lễ nghi, và giúp đôi bạn làm các thủ tục hôn phối 
cách nhanh gọn.  

- Nếu trường hợp một trong 2 đôi bạn là tân tòng (nam 
hay nữ) mới nhập đạo, thì cha xứ của người Công 
Giáo gốc (nam hay nữ) trách nhiệm chính trong việc 
hướng dẫn lễ nghi, điều tra và và giúp đôi bạn làm 
các thủ tục hôn phối cách nhanh gọn. 

9.6. Nơi, địa điểm, nhà thờ cử hành bí tích hôn phối : 
- Để thống nhất, thông thường Cha xứ nhà gái trách 

nhiệm tổ chức cử hành thánh lễ hôn phối cho đôi bạn 
trẻ tại giáo xứ, giáo họ của mình và theo ngày giờ 
thích hợp. 

- Tuy nhiên nếu có yêu cầu của đôi bạn trẻ muốn được 
tổ chức cử hành thánh lễ cưới tại một nơi khác ngoài 
giáo xứ, thì cha xứ nhà gái cũng sẵn sàng chấp thuận. 

9.7. Việc uỷ quyền của cha xứ nhà gái : 
- Để một linh mục khác cử hành thánh lễ hôn phối tại 

giáo xứ hay ngoài giáo xứ của mình cách hợp pháp, 
cha xứ nhà gái phải làm giấy uỷ quyền đích danh cho 
linh mục đó. 

- Linh mục có giấy uỷ quyền này không được tái uỷ 
quyền lại cho người khác.  
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9.8. Việc chuẩn hôn phối khác đạo 

- Cha xứ của người có đạo, trách nhiệm chính trong 
việc giúp đôi ban và gia đình hoàn thành các thủ tục 
xin chuẩn hôn phối khác đạo. 

- Cha xứ trách nhiệm xin Đấng Bản quyền giấy chuẩn 
hôn phối khác đạo cho người có đạo. 

- Đơn xin chuẩn của đương sự với giấy chứng thực 
của Cha xứ và giấy điều tra. 

9.9. Việc rao hôn phối : 
- Cha xứ nhà gái trách nhiệm làm giấy xin rao hôn 

phối gửi cho cha xứ nhà trai.  
- Cha xứ nhà trai, khi rao xong, gửi kết quả về lại cho 

cha xứ nhà gái. 
- Thông thường rao hôn phối trong tất cả các thánh lễ 

của 3 ngày Chúa Nhật khác nhau. 
- Nếu có lý do chính đáng, cha quản hạt và Đấng bản 

quyền có thể chuẩn 1 lần rao. Nếu chuần cả 3 lần 
rao, phải có phép của giám mục. 

9.10. Cử hành thánh lễ hôn phối : 
- Cha xứ cử hành thánh lễ hôn phối trang trọng đồng 
đều cho mọi người, không phân biệt thứ hạng giàu 
nghèo, ưu tiên hơn cho các đôi bạn nghèo, khó khăn. 

- Với các đôi bạn Công Giáo có hoàn cảnh đặc biệt 
như đã có thai, sắp sửa sinh con v.v. Cha xứ vẫn phải 
cử hành thánh lễ hôn phối trang trọng bình thường 
như các đôi bạn khác, không được : 

+ phân biệt đối xử, như bị phạt cách này hay cách 
khác 
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+ không được xúc phạm hay bêu riếu danh dự 

của đôi bạn. 
+  vì bác ái và công bằng, cần bảo vệ và tôn trọng 

thanh danh giá đình của đôi bạn.  
- Với các đôi bạn Công Giáo quá ngoại lệ, có nguy cơ, 

xích mích đổ máu, gây gương mù, gương xấu nặng 
nề, thì Cha xứ sắp xếp để cử hành hôn phối tại nơi 
khác, dịp khác thích hợp hơn v.v. 

9.11. Cử hành hôn phối cho các đôi bạn có phép chuẩn 
khác đạo 

- Trường hợp người ‘không có đạo thuận’ vào nhà thờ: 
+ Thì Cha xứ cử hành thánh lễ bình thường trong 

nhà thờ vào giờ lễ thích hợp, không trùng giờ lễ 
của giáo dân (không phải thánh lễ hôn phối – 
nhưng có đọc lời chúc hôn), vì lý do mục vụ lợi 
ích cho người Công Giáo và lợi ích truyền giáo.  

+ Nên mời gia đình họ hàng người không công 
giáo tham dự long trọng và sốt sắng. 

- Trường hợp người ‘không có đạo không thuận’ vào 
nhà thờ : 

+ Thì Cha xứ chỉ làm phép rao tại nhà thờ hay tại 
một nơi nào thích hợp. 

9.12. Việc đi ăn cưới ‘người bỏ đạo công khai’, bất chấp 
luật đạo?  

- Cha mẹ, bà con ruột của người bỏ đạo : 
+ Cha mẹ, bà con ruột của người bỏ đạo bị buộc 

trước Chúa và lương tâm không được chủ 
động, chính thức đứng ra tổ chức lễ cưới phần 
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đạo hay phần đời cho con cái, vì biết là sai mà 
vẫn cố tình làm như thế là đồng loã trong tội 
lỗi, sai trái, phi pháp theo luật Chúa, luật Hội 
Thánh và luật lương tâm. 

- Việc đi ăn cưới trong các trường hợp tương tự : 
+ Việc đi ăn cưới hay không đi ăn cưới, là quyền và 

tự do, trách nhiệm và lương tâm của mỗi người.  
+ Ăn cưới không có nghĩa hoàn toàn đồng loã, 

khuyến khích với các sai trái của đôi bạn đó, 
ngược lại vì tình người, tình hiệp thông, bạn bè, 
tình nhân văn, tình làng nghĩa xóm, tình bạn bè, 
tình thầy trò v.v. không bị mắc tội hay lỗi.  

- Cha xứ và hình phạt : 
+ Trong các trường hợp này, cha xứ không 
được quyền hay tự ý ra hình phạt tội và vạ 
cho những người đi ăn cưới như không cho 
xưng tội rước lễ v.v. !  

9.13. Thủ tục và giấy tờ hôn phối với người nước ngoài : 
- Giấy chứng nhận tình trạng thong dong do cha xứ 

của các đương sự nước ngoài cấp và chứng chỉ giáo 
lý hôn nhân. 

- Công hàm hay giấy phép của chính phủ nước ngoài 
cấp, cho phép đương sự kết hôn với người Việt Nam.  

- Công hàm hay giấy phép của chính phủ nước ngoài, 
phải có công chứng của Toà Đại sứ Việt Nam tại 
nước đó, ghi rõ tên tuổi, địa chỉ của người Việt Nam. 

- Giấy tờ hôn phối của đôi bạn Việt kiều : 
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+ Giấy giới thiệu của cha xứ sở tại của 2 đương 

sự, chứng nhận tình trạng thong dong và chứng 
chỉ giáo lý hôn nhân.. 

+ Giấy phép kết hôn dân sự (Marriage Licence) 
hay giấy hôn thú dân sự (Certificate of 
marriage) của chính phủ nước ngoài cấp.  

+ Giấy công nhận kết hôn của chính quyền cấp tỉnh 
cấp, không chấp nhận biên lai của Sở Tư pháp. 

 

10. Việc Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất : 
10.1. Thống nhất kế hoạch xây dựng : 

- Cha xứ và Ban thường vụ hội đồng giáo xứ giáo họ 
cần chuẩn bị trước : 

+ Bản quy hoạch tổng thể nhà thờ, nhà xứ, ao 
vườn, ruộng đất v.v. 

+ Bản thiết kế chi tiết 
+ Biên bản ý kiến của ban xây dựng Giáo phận 
+ Giấy phép xây dựng của chính quyền,  
+ Giấy phép xây dựng của giáo quyền.  

- Bước 1 : Cha xứ và hội đồng giáo xứ, giáo họ  
+ họp bàn, thống nhất ý kiến, kế hoạch, mô hình,  
+ tổng chi phí, thời gian thi công,  
+  phương tiện tài chánh v.v.  

- Bước 2 : Thông qua chuyên viên, kỹ sư,  
+ chiết tính, thiết kế, tổng chi v.v. 
+ lưu ý đến tính tổng thể, địa hình, địa thế của 

giáo họ, giáo xứ,  
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- Bước 3 : Ý kiến của ban xây dựng giáo phận 

+ ý nghĩa, mục đích, công năng sử dụng,  
+ nhu cầu cần thiết của giáo xứ, giáo họ. 
+ số giáo dân 

- Bước 4 : Phép của Đức cha giáo phận  
- Bước 4 : Phép xây dựng của chính quyền các cấp 

liên hệ 
- Bước 5 : Các giấy tờ cần có : 

+ bản vẽ tổng thể giáo xứ, giáo họ  
+  bản thiết kế xây dựng Nhà thờ, Nhà cha xứ, 

Nhà giáo lý, Nhà mục vụ  
+ Nhà cha xứ : không quá rộng, nhiều tầng, 

nhiều phòng vì không có nhiều nhu cầu cho 
khách v.v. 

+ Nhà giáo lý và nhà mục vụ : nên sát nhập thành 
một, để đáp ứng được các nhu cầu học và dạy 
giáo lý cho các em, cũng như nhu cầu sinh hoạt 
cho các hội đoàn giáo họ, giáo xứ. 

 

11. Canh Tân Việc Dạy Và Học Giáo Lý 
11.1. Tình trạng dạy và học giáo lý hiện nay trong Giáo phận 

- Các Giáo xứ : 
+ Hiện nay các giáo xứ có quan tâm, đầu tư và tổ 

chức các lớp giáo lý, khoảng 70% 
+ Chưa quan tâm, đầu tư, khoảng 30% 

- Các Cha xứ :  
+ Các cha có tổ chức và đích thân đứng lớp dạy giáo 

lý: 40% 
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+ Không tổ chức và không đích thân dạy giáo lý: 60% 
+ Khoán trắng cho giáo lý viên : 40% 

- Thời gian dạy và học giáo lý : 
+ Thời gian dạy và học giáo ý quanh năm, 

khoảng 80% 
• tuần 1 lần, học vào chiều Chúa nhật, khoảng 

70% 
• tuần 1 lần học vào buổi sáng Chúa nhật, 

khoảng 10% 
• tuần 2 lần học vào các buổi tối – rất ít  

+ Chỉ tổ chức vào dịp hè, khoảng 20% 
+ Học thuộc lòng vội vàng một số câu giáo lý hỏi 
đáp về Thánh Thể trong khoảng 1-2 tháng mùa hè 
để rước lễ lần đầu, tuổi 9-10 

+ Học thuộc lòng vội vàng một số câu giáo lý hỏi đáp 
về Chúa Thánh Thần trong khoảng 1-2 tháng mùa 
hè để Thêm sức, tuổi khoảng 11,12 lớp 6, lớp 7. 

+ Sau Thêm Sức, không còn học gì thêm, chỉ 1 số ít 
các nơi có bổ túc lớp vào đời hay bao đồng. 

- Giáo lý viên : 
+ Giáo xứ, giáo họ - có nhiều giáo lý viên và có quan 

tâm : 40% 
+ Giáo xứ, giáo họ - có ít giáo lý viên và có quan tâm 

khoảng: 30% 
+ Giáo xứ, giáo họ - có rất ít giáo lý viên và không 

quan tâm : 20% 
+  Giáo xứ, giáo họ - không có giáo lý viên và không 

quan tâm : 10% 
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- Phòng dạy giáo lý : 

+ Giáo xứ, giáo họ có phòng dạy giáo lý : 70% 
+ Giáo xứ, giáo họ có phòng dạy giáo lý, nhưng 

chưa dạy : 50% 
+ Giáo xứ, giáo họ chưa có phòng giáo lý : 20% 

- Các tu sĩ và việc tổ chức dạy và học giao lý : 
+ Giáo xứ có các tu sĩ giúp dạy giáo lý: 30% 
+ Giáo xứ có tu sĩ nhưng không dạy giáo lý: 10%. 

11.2. Thách đố của việc dạy và học giáo lý ngày nay : 
- Thách đố về nội dung dạy và học giáo lý ngày nay :  

+  Dạy và học giáo lý ngày nay chưa được quan tâm 
đúng mức.  

+ Nhiều nơi học cho có lệ, học thuộc lòng để khảo 
hạch, để lãnh bí tích thêm sức, rồi thôi, không đi 
học nữa.  

+  Trình độ giáo lý viên kém, quá trẻ, chưa được đào 
tạo, thiếu sư phạm, không nhiệt tình, miễn cưỡng 
đứng lớp 

+ Nội dung giáo lý khó hiểu, trừu tượng, khô khan, 
trình bày không hấp dẫn, giáo lý viên dạy và khảo 
giáo lý thuộc lòng,  

- Thách đố về tổ chức và hình thức dạy và học giáo lý  
+ Cha xứ không quan tâm, không đầu tư, chăm sóc 

việc học và dạy giáo lý. 
+ Áp lực học để được rước lễ lần đầu và được thêm 

sức, xong rồi thôi 
+ Chỉ học 2 môn rước lễ và thêm sức. 
+ Thêm sức xong, không còn học thêm tí giáo lý 

nào nữa cho tới khi đăng ký kết hôn. 



64 
11.3. Hậu quả tất yếu : 

- Nhiều giáo dân cả ở thành phố lẫn thôn quê, lẫn sinh 
viên học sinh, đều nhận thấy mình hụt hẵng, yếu 
kém về giáo lý, đi đạo nhưng không hiểu gì về đạo, 
vô tri bất mộ, không sống đạo. 

- Giáo phận, giáo xứ, giáo họ, dòng tu, cách riêng các 
linh mục, tu sĩ và sinh viên, học sinh, giáo dân, hội 
đồng giáo xứ, giáo họ, các hội đoàn hãy cùng nhau 
tham gia phong trào đầu tư, học hỏi giáo lý, Lời Chúa. 

- Cần mở thêm các lớp giáo lý cho người lớn trưởng 
thành, các khoá đào tạo thần học giáo dân... nhiều 
giáo dân có ý thức và mong muốn được học hỏi thêm 
về giáo lý. 

12. Đầu Tư Đào Tạo Huấn Luyện Giáo Lý Viên  
12.1. Giáo lý viên chính thức là ai ?  

- Theo ơn gọi và chức vụ tông đồ, việc dạy giáo lý : 
+ Là nhiệm vụ số 1 trong 3 nhiệm vụ chính của 

Giám mục và linh mục : ngôn sứ, tư tế và quản trị 
+ Giám mục, và linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và các 

hội đoàn trách nhiệm chính trong việc tổ chức dạy 
và học giáo lý. 

- Tuy nhiên theo trách nhiệm sinh thành, cha mẹ mới 
chính là giáo lý viên đầu tiên, số 1 của con cái :  
+ Chính cha mẹ đã sinh ra con cái của mình, nên có 

nhiệm vụ chính yếu, trước hết và trên hết là dạy 
giáo lý cho con cái của mình. 

12.2. Nhiệm vụ của toàn giáo phận : 
- Toàn giáo phận quyết tâm thúc đẩy và đầu tư cho 

việc dạy và học giáo lý là một trong những nhiệm vụ 
chính của mục tử giáo phận. 
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- Cách riêng các cha xứ : 

+ Đích thân tổ chức việc dạy và học giáo lý cho các 
em và giáo dân 

+ Đích thân đứng lớp dạy giáo lý cùng với các giáo 
lý viên 

+ Quan tâm đầu tư đào tạo các giáo lý viên cùng với 
giáo phận. 

+ Canh tân đổi mới phương pháp sư phạm dạy và 
học giáo lý 

+ Bền bỉ trung thành theo nội dung và tài liệu dạy 
và học giáo lý của Ban giáo lý Giáo phận đã biên 
soạn và được chấp thuận. 

13. Việc Dạy và Học giáo lý “Thêm Sức”  
13.1. Tầm quan trọng của Bí tích Thêm Sức :  

- Bí tích Thêm Sức thường được gọi là ‘bí tích 
trưởng thành đức tin của người Kitô hữu’, “ chiến 
sĩ, chứng nhân của Chúa Kitô”. 

- Tốt nghiệp giáo lý Thêm Sức ví như tốt nghiệp phổ 
thông giáo lý căn bản của người Công Giáo trưởng 
thành toàn diện, bao gồm cả tự nhiện, siêu nhiên, bề 
trong, bề ngoài, thể xác, tầm vóc của Kitô hữu 
trưởng thành, chín chắn về mọi phương diện, nhân 
bản, văn hoá, gia đình, xã hội, Giáo phận, Giáo xứ, 
và Giáo họ, tối thiểu từ 18-20 tuổi trở lên.  

- Vì thế : Việc tổ chức dạy và học giáo lý Thêm Sức, 
phải bảo đảm chất lượng, nội dung, đúng nghĩa của 
một “Kitô hữu trưởng thành” toàn diện; trưởng thành 
trong đức tin, trong đời thường, trong gia đình, trong 
Giáo hội và xã hội.  
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13.2. Học giáo lý song song với học phổ thông 

- Nhiều Giáo xứ đã và đang tổ chức rất tốt việc dạy và 
học giáo lý Thêm Sức theo chương trình mới của 
Giáo phận : học giáo lý song song với học phổ thông 
từ lớp mẫu giáo đến lớp 12. 

- Tuy nhiên, vẫn còn một số giáo xứ chưa quan tâm và 
triển khai đúng mức,  
+ Có nơi tổ chức lễ Thêm Sức rất sơ sài, quá đơn 

giản, làm cho xong 
+  Có nơi ghép với một lễ chung khác của giáo xứ, 

làm lu mờ lễ Thêm Sức, vì lễ chung của giáo xứ 
là chính, còn lễ Thêm Sức là phụ. 

+ Có nơi bỏ mặc chỉ mình các em Thêm Sức, giáo 
dân, cha mẹ, không tham dự, lễ xong, ra về, 
không có một quan tâm nào ! 

13.3. Tuổi và trình độ khi lãnh bí tích Thêm sức : 
- Bí tích Thêm Sức là bí tích trưởng thành đức tin của 

người Kitô hữu, tuổi trưởng thành cả thể xác lẫn tinh 
thần thường được qui định từ 18 tuổi trở lên : 
+ Nhiều em lãnh bí tích Thêm Sức quá sớm hay còn 

quá nhỏ tuổi. 
+ Nhiều em chỉ mới lớp 6-7, tuổi 11-12, trong khi 

các em đang còn học phổ thông đến lớp 12, tức 
còn 5-6 năm đi học, nghĩa là còn 5-6 năm nữa 
mới tới tuổi trưởng thành công dân, có thể lập gia 
đình…. 

- Sau khi nhận Bí tích Thêm Sức xong, đa số bỏ học 
giáo lý, vì nhiều giáo xứ không có lớp “Vào Đời” 
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hay “Sống Đạo” hay “Bao Đồng”; cũng không buộc 
được các em tiếp tục học thêm, vì là khoá bổ túc, tự 
do, không buộc tất cả phải học ! 

- Trong khi đó, thời gian học phổ thông lớp 12, của các 
em còn rất dài, 5 - 6 năm, vì thế, nếu tổ chức dạy và 
học giáo lý Thêm Sức song song cho các em trong 
thời gian này, thì hợp lý và ích lợi hơn cho các em. 

13.4. Quan tâm canh tân đều tư việc dạy và học giáo lý 
Thêm Sức 

- Khó khăn chung : 
+ Nhiều giáo xứ thiếu giáo lý viên trầm trọng, vừa 

số lượng, vừa chất lượng, giáo xứ, giáo họ, 
nghèo, ít người, thiếu kinh phí, thiếu phòng học, 
thiếu phương tiện  

+ Giáo lý viên có điều kiện thì không nhiệt thành, 
không sẵn sàng phục vụ : họ miễn cưỡng, không 
tha thiết, thường xuyên bê trễ … 

+ Giáo lý viên nhiệt thành thì thiếu nhiều điều kiện : 
quá nhỏ, thiếu kinh nghiệm, mới học lớp 9, lớp 
10, sức khoẻ yếu, học lực thấp, thiếu phương tiện 
đi lại, thiếu kinh phí hỗ trợ việc dạy học, gia đình 
nghèo khó khăn, phải đi làm ăn, không có giờ dọn 
bài, đứng lớp, nhất là việc này chi phối và kéo dài 
suốt cả năm ! …. 

- Giải pháp : Đầu tư và đầu tư đào tạo giáo lý viên 
Thêm sức : 
+ Cha xứ cần quan tâm, đầu tư tối đa cho giáo lý 

viên, vì họ chính là cánh tay nối dài, cộng sự viên 
của cha xứ trong nhiệm vụ dạy giáo lý, là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu của cha xứ ! 
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+ Một số giáo xứ, cha xứ chưa quan tâm đức, thiếu 

bồi dưỡng, khích lệ, động viên các giáo lý viên, 
có nơi còn la mắng trách móc quá đáng.  

+ Mốt số nơi, cha xứ chưa tạo điều kiện để giáo lý 
viên được tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng hằng 
năm của Giáo phận tổ chức. Một số giáo xứ chưa 
hay không gửi người đến dự các khoá đào tạo của 
Giáo phận !  

+ Trong khi, việc tổ chức dạy và học giáo lý là 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Cha xứ. Mọi 
thành phần hãy quan tâm, cộng tác, đóng góp công 
sức cho công tác huấn luyện đào tạo giáo lý viên!  

14. Việc Dạy Và Học Giáo Lý Hôn Nhân 
14.1. Tầm quan trọng của việc học và dạy giáo lý Hôn 

Nhân : 
- Nhiều đôi bạn bước vào đời sống hôn nhân gia 
đình, vợ chồng và con cái, là nền tảng quan trọng 
cho cả đời người, ảnh hưởng trực tiếp đến cả gia 
đình, xã hội và Giáo hội, Giáo phận, giáo xứ, giáo 
họ. Thế nhưng chưa được quan tâm hướng dẫn, 
chuẩn bị đúng mức cần thiết ! 

- Quan tâm đầu tư của Giáo phận Thái Bình :  
+ Ý thức được tầm quan trọng của đời sống hôn 

nhân gia đình có một giá trị nền tảng, tự tại cho 
cuộc sống và hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia 
đình và mọi tổ chức xã hội, Giáo hội. 

+ Ý thức cách riêng đến các nhu cầu, khó khăn, 
thách đố của tuổi dậy thì của thanh thiếu niên 
nam nữ tuổi teen … 
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+ Ý thức được các nguy cơ độc hại, hiểm nghèo, 

xấu xa, luôn rình rập để cám dỗ, tấn công tuổi 
dậy thì của các thanh thiếu niên nam nữ, nhất là 
về đời sống dâm dục, của các phương tiện 
truyền thông, báo chí, phim ảnh, băng đĩa đồi 
trụy v.v. 

+ Ý thức cách riêng về giá trị của khoa sư phạm 
giáo dục dự phòng của Thánh Gioan Bosco ‘đề 
phòng hơn sửa chữa’ ‘phòng cháy hơn chữa 
cháy’ ‘phòng bệnh hơn chữa bệnh’ ‘tránh tai 
nạn hơn cấp cứu’ v,v, 

- Giáo phận canh tân đổi mới việc dạy và học giáo lý 
Hôn nhân : 
+ Học sớm bao có thể vì tuổi dậy thì, tò mò và 

cám dỗ về tình dục nơi các thanh thiếu niên nam 
nữ tuổi teen chỗi dạy rất sớm, có em 9-10 tuổi. 

+  Học song song với chương trình giáo lý Thêm 
Sức. Trước khi Thêm Sức, các em học xong 
chương trình giáo lý Hôn nhân. 

+ Chứng chỉ giáo lý Hôn nhân được cấp cùng lúc 
với chứng chỉ tốt nghiệp giáo lý phổ thông 
(Thêm Sức), có giá trị thay cho việc học giáo lý 
Hôn nhân khi đăng ký kết hôn. 

- Vì nội dung giáo lý Hôn nhân bao gồm nhiều vấn 
đề quan trọng và cần thiết như : tuổi dạy thì, khác 
biệt nam nữ, khác biệt về tâm lý, thể lý, sinh lý, sức 
khoẻ, gia đình, môi trường sống, thôn quê hay thành 
thị, tuổi tác, tình cảm, tình yêu, tình dục của nam 
nữ, việc sinh đẻ con cái, kế hoạch sinh sản, giáo dục 
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con cái, tình yêu vợ chồng, công ăn việc làm, xã 
hội, giáo hội, giáo xứ, giáo họ v.v.  

ð Vì thế cần bắt đầu sớm việc dạy và học giáo lý hôn 
nhân cho các em thanh thiếu niên tuổi dậy thì, vì là 
tuổi đầy khó khăn thách đố về mọi phương diện 
cho đại đa số các thanh thiếu niên nam nữ tuồi teen 
tứ 12 tuổi trở lên, có nơi còn gọi là tuổi ngựa 
hoang, nói lên giai đoạn cực kỳ phức tạp trong việc 
giáo dục hướng dẫn các em ! Vài nơi tuổi dậy thì 
còn sớm hơn - dưới 11 tuổi. 

14.2. Khó khăn của các thanh thiếu niên nam nữ tuổi 
teen (11-12 trở lên) : 

- Nhu cầu của trẻ em mới lớn, độ tuổi dậy thì 12,13 
trở lên, có một nhu cầu đầy tò mò, vì muốn biết 
các qui luật phát triển, diễn tiến tự nhiên của cơ thể 
con người, nhất là giới tính, người nam, người nữ 
nói riêng. 

- Người trẻ rất cần được hướng dẫn trong giai đoạn dậy 
thì này : giai đoạn đầy ham muốn, đầy tò mò, cái gì 
cũng muốn biết, muốn hiểu, muốn nhìn, muốn xem 
hết mọi sự, cách riêng cơ thể, các bộ phận chức năng 
của người nam, người nữ …. Mà không có tổ chức 
nào, giáo xứ nào mở các khoá hướng dẫn chuẩn bị 
cho các em bước vào đời sống hôn nhân và đời sống 
gia đình xã hội. 

- Trong thực tế, có nhiều người trẻ, cách riêng trẻ 
nữ, cưới vợ lấy chồng rất sớm, có em nữ mới 16 
hay 18 tuổi đã lấy chồng mà không biết gì về việc 
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vợ chồng, ngay mục đích, ý nghĩa, bản chất vợ 
chồng là gì, nhiều em cũng không biết và đã phải 
trả giá rất đắt, khởi đầu nguyên nhân của ly dị, đổ 
vỡ, tan nát gia đình. 

+ Nhiều em không hiểu, không biết, không phân 
biệt được thế nào là tình cảm, tình yêu, tình dục 
khác nhau thế nào. Làm sao kiềm chế được các 
ham muốn tình dục?  

+ Bạn bè, bạn trai, bạn gái, bồ bịch, người tình, 
người yêu,… khác nhau thế nào? Làm sao để 
phân biệt thật giả ?  

+ Tương tư, mơ mộng, thương thầm, trộm nhớ, 
tưởng tượng, mất ăn mất ngủ, tại sao? Có phải 
là dấu chỉ của tình yêu thật? Làm sao phân biệt 
đúng sai? 

+ Làm sao chống trả được các cám dỗ kích thích 
nhục dục khi xem các phim xấu, đọc các sách 
báo xấu, đồi trụy? Có tội hay không cầm tay, 
vuốt ve, mơn trớn, thơm, ôm hôn, có tội hay 
không? tội gì? tại sao tội? được phép hay 
không?  

+ Làm sao xa tránh hay đề phòng khỏi vướng mắc 
các cạm bẫy tình ái, xì ke, ma tuý, rượu chè, cờ 
bạc, mại dâm … làm sao để phân biệt và lựa 
chọn người tốt, người hay để làm người yêu, 
làm vợ, làm mẹ, làm cha, làm chồng … mà 
không sợ sai lầm?  
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15. Mô Hình Canh Tân Việc Dạy Và Học Giáo Lý Tại 

Thái Bình 
15.1. Lớp Chiên non 1 (1 –3 tuổi) 

- 32 bài  
- Học trong 36 Chúa Nhật : mỗi Chúa Nhật học 1 bài 
- Một tiết học : 60’ 

+  30’ học nội dung bài giáo lý  
+  15’ cầu nguyện + học hát 
+  15’ vui chơi + học ca múa  

- Tài liệu : Giáo lý Nha Trang 
- Học theo Lịch phụng vụ - từ tháng 9 

15.2. Lớp Chiên non 2(2 - 4 tuổi) 
- 32 bài  
- Học trong 36 Chúa Nhật : mỗi Chúa Nhật học 1 bài 
- Một tiết học : 60’ 

+  30’ học nội dung bài giáo lý 
+  15’ cầu nguyện + học hát 
+  15’ vui chơi + học ca múa  

- Tài liệu : Giáo lý Nha Trang 
- Học theo lịch phụng vụ : từ tháng 9 

15.3. Lớp Chiên non 3 (3 - 5 tuổi) 
- 32 bài  
- Học trong 36 Chúa Nhật : mỗi Chúa Nhật 1 bài 
- Một tiết học : 60’ 

+  30’ học nội dung bài giáo lý  
+  15’ cầu nguyện + học hát 
+  15’ vui chơi + học ca múa  

- Tài liệu : giáo lý Nha Trang 
- Học theo lịch phụng vụ : từ tháng 9 
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15.4. Lớp 1 - Ấu 1 (6 tuổi) 

- 12 bài  
- Học trong 36 Chúa Nhật: mỗi bài học 2-3 Chúa Nhật  
- Một tiết học : 60’ 

+ 30’ học nội dung bài giáo lý  
+ 15’ cầu nguyện + học hát 
+  15’ vui chơi + học ca múa  

- Tài liệu : Giáo lý Xuân Lộc  
- Học theo lịch phụng vụ : từ tháng 9 

15.5. Lớp 2- Ấu 2 (7 tuổi) 
- 12 bài  
- Học trong 36 Chúa Nhật: mỗi bài học 2-3 Chúa Nhật  
- Một tiết học : 60’ 

+  30’ học nội dung bài giáo lý  
+  15’ cầu nguyện + học hát 
+  15’ vui chơi + học ca múa  

- Tài liệu : Đến Bàn Tiệc Thánh, Giáo lý Xuân Lộc  
- Học theo lịch phụng vụ : từ tháng 9 

15.6. Lớp 3 - Ấu 3 (8 tuổi) 
- 13 bài  
- Học trong 36 Chúa nhật : mỗi bài học 2-3 Chúa nhật  
- Một tiết học : 60’ 

+  30’ học nội dung bài giáo lý  
+  15’ cầu nguyện + học hát 
+  15’ vui chơi + học ca múa  

- Tài liệu : Đến Bàn Tiệc Thánh, giáo lý Xuân Lộc 
- Học theo lịch phụng vụ : từ tháng 9 

Ghi chú : 
- Tổ chức rước lễ lần đầu trọng thể 
- Tổ chức thi kiểm tra giáo lý trước khi được rước lễ lần đầu  
- Tổ chức trọng thể trong Thánh lễ  
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15.7. Lớp 4 – Thiếu nhi 1 (9 tuổi) 

- 14 bài  
- Học trong 36 Chúa Nhật: mỗi bài học 2-3 Chúa Nhật  
- Một tiết học : 60’ 

+  30’ học giáo lý nghiêm túc  
+  15’ cầu nguyện + học hát 
+  15’ vui chơi + học ca múa  

- Tài liệu : Lớn lên trong CTT I, Giáo lý Xuân Lộc  
- Học theo lịch phụng vụ : từ tháng 9 

15.8. Lớp 5 – Thiếu nhi 2 (10 tuổi) 
- 14 bài 
- Học trong 36 Chúa Nhật: mỗi bài học 2-3 Chúa Nhật 
- Một tiết học : 60’ 

+  30’ học nội dung bài giáo lý 
+  15’ cầu nguyện + học hát 
+  15’ vui chơi + học ca múa  

- Tài liệu : Lớn lên trong CTT II, Giáo lý Xuân Lộc  
- Học theo lịch phụng vụ : từ tháng 9 

15.9. Lớp 6 – Thiếu nhi 3 (11 tuổi) 
- 14 bài 
- Học trong 36 Chúa Nhật: mỗi bài học 2-3 Chúa Nhật 
- Một tiết học : 60’ 

+  30’ học nội dung bài giáo lý  
+  15’ cầu nguyện + học hát 
+  15’ vui chơi + học ca múa  

- Tài liệu : Lớn lên trong CTT III, Giáo lý Xuân Lộc  
- Học theo lịch phụng vụ : từ tháng 9 
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15.10. Lớp 7 – Nghĩa sĩ 1 (12 tuổi) 

- 18 bài  
- Học trong 36 Chúa Nhật: mỗi bài học 2-3 Chúa Nhật  
- Một tiết học : 60’ 

+  30’ học nội dung bài giáo lý  
+  15’ cầu nguyện + học hát 
+  15’ vui chơi + học ca múa  

- Tài liệu : Sống đạo I, Giáo lý Xuân Lộc  
- Học theo lịch phụng vụ : từ tháng 9 

15.11. Lớp 8 – Nghĩa sĩ 2 (13 tuổi) 
- 18 bài  
- Học trong 36 Chúa Nhật: mỗi bài học 2-3 Chúa Nhật  
- Một tiết học : 60’ 

+  30’ học nội dung bài giáo lý  
+  15’ cầu nguyện + học hát 
+  15’ vui chơi + học ca múa  

- Tài liệu : Sống đạo II, Giáo lý Xuân Lộc  
- Học theo lịch phụng vụ : từ tháng 9 

15.12. Lớp 9 – Nghĩa sĩ 3 (14 tuổi) 
- Gồm 17 bài  
- Học trong 36 Chúa Nhật: mỗi bài học 2-3 Chúa Nhật  
- Một tiết học : 60’ 

+  30’ học nội dung bài giáo lý  
+  15’ cầu nguyện + học hát 
+  15’ vui chơi + học ca múa  

- Tài liệu : Sống đạo III, Giáo lý Xuân Lộc  
- Học theo lịch phụng vụ : từ tháng 9 
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15.13. Lớp 10 – Dự trưởng (15 tuổi) 

- 9 bài  
- Học trong 36 Chúa Nhật: mỗi bài học 2-3 Chúa Nhật  
- Một tiết học : 60’ 

+ 30’ học nội dung bài giáo lý  
+ 15’ cầu nguyện + học hát 
+ 15’ vui chơi + học ca múa  

- Tài liệu : Giáo lý hôn nhân I, Giáo lý Thái Bình  
- Học theo lịch phụng vụ : từ tháng 9 

15.14. Lớp 11 – Huynh trưởng(16 tuổi) 
- 10 bài  
- Học trong 36 Chúa Nhật: mỗi bài học 2-3 Chúa Nhật  
- Một tiết học : 60’ 

+ 30’ học nội dung bài giáo lý  
+ 15’ cầu nguyện + học hát 
+ 15’ vui chơi + học ca múa  

- Tài liệu : Giáo lý hôn nhân II, Giáo lý Thái Bình  
- Học theo lịch phụng vụ : từ tháng 9 

Ghi chú : Thi tốt nghiệp Giáo lý Thêm Sức + lãnh nhận Bí tích 
Thêm Sức long trong. 

 

15.15. Lịch học giáo lý 
- Tháng 09/2017 

+ Ngày 10, Chúa Nhật XXIII TN : Khai giảng. 
+ Ngày 17, Chúa Nhật XXIV TN :  Học giáo lý.  
+ Ngày 24, Chúa Nhật XXV TN  :  Học giáo lý. 

- Tháng 10/2017 
+ Ngày 01, Chúa Nhật XXVI TN:  ChầuThánh Thể  
+ Ngày 08, Chúa Nhật XXVII TN : Học giáo lý  
+ Ngày 15,Chúa Nhật XXVIII TN : Học giáo lý  
+ Ngày 22,Chúa Nhật XXIX TN   : Học giáo lý  
+ Ngày 29,Chúa Nhật XXX TN    : Học giáo lý 
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- Tháng 11/2017 

+ Ngày 05,Chúa Nhật XXXI TN : ChầuThánh Thể  
+ Ngày 12,Chúa Nhật XXXII TN  : Học giáo lý 
+ Ngày 19, Chúa Nhật XXXIII TN : Học giáo lý 
+ Ngày 26, Chúa Nhật XXXIV TN: Học giáo lý  

- Tháng 12/2017 
+ Ngày 03, Chúa Nhật I MV    : Chầu Thánh Thể  
+ Ngày 10, Chúa Nhật II MV : Học giáo lý 
+ Ngày 17, Chúa Nhật III MV : Học giáo lý 
+ Ngày 24, Chúa Nhật IV MV : Học giáo lý  
+ Ngày 31, Chúa Nhật      : Học giáo lý    

- Tháng 01/2018 
+ Ngày 07, Chúa Nhật lễ Hiển Linh : Chầu Thánh Thể 
+ Ngày 14, Chúa Nhật I TN : Học giáo lý  
+ Ngày 21, Chúa Nhật II TN : Học giáo lý  
+ Ngày 28, Chúa Nhật III TN : Học giáo lý  

- Tháng 02/2018 
+ Ngày 04, Chúa Nhật IV TN : Học giáo lý  
+ Ngày 11, Chúa Nhật V TN : THI HỌC KỲ I 
+ Ngày 18,Chúa Nhật I MC : Nghỉ tết Nguyên Đán  
+ Ngày 25, Chúa Nhật II MC : Các em xưng tội  

- Tháng 03/2018 
+ Ngày 04, Chúa Nhật III MC:Chầu Thánh Thể  
+ Ngày 11, Chúa Nhật IV MC: Học giáo lý - Kỳ II 
+ Ngày 18, Chúa Nhật V MC: Học giáo lý 
+ Ngày 25, Chúa Nhật LỄ LÁ - Xem phim 

- Tháng 04/2018 
+ Ngày 01, Chúa Nhật Phục Sinh :  Nghỉ học 
+ Ngày 08, Chúa Nhật II PS : Học giáo lý  
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+ Ngày 15, Chúa Nhật III PS : Học giáo lý  
+ Ngày 22, Chúa Nhật IV PS : Học giáo lý 
+ Ngày 29, Chúa Nhật V PS : Học giáo lý 

- Tháng 05/2018 
+ Ngày 13, Chúa Nhật VII PS : Học giáo lý 
+ Ngày 20, Chúa Nhật             : Học giáo lý 
+ Ngày 27, Chúa Nhật VI TN  : Học giáo lý  

- Tháng 06/2018     
+ Ngày 03, Chúa Nhật VII TN : Chầu Thánh Thể  
+ Ngày 10, Chúa Nhật VIII TN : Học giáo lý  
+ Ngày 17, Chúa Nhật IX TN : Học giáo lý  
+ Ngày 24, Chúa Nhật X TN : Học giáo lý  

- Tháng 07/2018 
+ Ngày 01, Chúa Nhật XI TN : Chầu Thánh Thể  
+ Ngày 08, Chúa Nhật XII TN : Học giáo lý 
+ Ngày 15, Chúa Nhật XIII TN : Học giáo lý 
+ Ngày 22, Chúa Nhật XIV TN : Học giáo lý 
+ Ngày 29, Chúa Nhật XV TN : Học giáo lý 

- Tháng 08/2018 
+ Ngày 05, Chúa Nhật XVI TN: Thi học kỳ II 
+ Ngày 12, Chúa Nhật XVII TN : Tổng kết  
+ Ngày 19 Chúa Nhật XVIII TN : Các em xưng tội 

lần đầu   
+ Sau đó, các em được nghỉ hè 

Lưu ý:  
- Chương trình học có thể thay đổi đôi chút theo nhu cầu mục 

vụ. Khi có thay đổi, Ban giáo lý sẽ thông báo cho các phụ 
huynh và các em biết trước. 

- Mỗi học kỳ có 16 buổi học giáo lý. Các em cần tích cực học 
giáo lý, tham dự đầy đủ các giờ chầu Thánh Thể vào Chúa 
nhật đầu tháng như đã có trong chương trình. 
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VI. THỰC HÀNH LỆNH TRUYỀN GIÁO  
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng” 

(Mc 16,9-18) 
 

1. Thông Điệp Truyền Giáo (ĐTC Phanxicô 31/5/2015) 
1.1. Những ai phải truyền giáo trực tiếp? 

- Nếu tất cả những ai đã được rửa tội đều được kêu 
gọi để làm chứng cho Chúa Giêsu bằng việc rao 
giảng đức tin họ đã nhận được như một ân ban, thì 
điều này lại càng đúng một cách đặc biệt với mỗi 
người nam và nữ đã được thánh hiến.  

+ Có một sự liên kết rõ rệt giữa đời thánh hiến và 
truyền giáo. 

+ Ước muốn theo sát Đức Giêsu hơn đã làm phát 
sinh đời sống thánh hiến trong Hội Thánh,  

+ Đó là ước muốn đáp lại tiếng gọi của Ngài để 
vác thập giá và theo Ngài, noi gương sự hiến 
thân của Ngài cho Chúa Cha, noi gương sự phục 
vụ và yêu thương của Ngài, hy sinh mạng sống 
chúng ta để được lại mạng sống ấy.  

- Vì toàn thể cuộc đời Đức Kitô có một tính chất 
truyền giáo, nên tất cả những ai theo sát Ngài cũng 
phải có phẩm chất truyền giáo này. 

1.2. Chiều kích truyền giáo thuộc về bản chất của Hội Thánh 
- Truyền giáo nằm trong bản chất của mọi hình thức 
đời sống thánh hiến, và không được sao lãng nếu 
không muốn làm giảm giá trị hay biến dạng đặc 
sủng của nó.  
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- Ai theo Đức Kitô thì không thể không là những 

người truyền giáo, 
+ vì họ biết rằng Đức Giêsu "cùng đi với họ, nói 

với họ, ở với họ, làm việc với họ.  
+ Họ cảm nhận được Đức Giêsu sống với họ giữa 

công cuộc truyền giáo"(Evangelii Gaudium, 266) 
1.3. Truyền giáo là niềm đam mê đối với Đức Giêsu và 

cũng là niềm đam mê đối với dân của Ngài 
- Chúng ta một lần nữa nhận ra rằng Ngài muốn dùng 

chúng ta để lôi kéo dân yêu dấu của Ngài và tất cả 
những ai thành tâm tìm kiếm Ngài đến gần Ngài 
hơn (x. ibid., 268).  

- Trong lệnh truyền của Chúa Giêsu: "Hãy đi ra",  

+ Chúng ta thấy được những kịch bản và những 
thách thức mới luôn luôn hiện diện trong sứ 
mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.  

+ Mọi thành viên của Hội Thánh được kêu gọi rao 
giảng Tin Mừng bằng chứng tá đời sống của mình.  

- Một cách đặc biệt, những người nam người nữ thánh 
hiến được mời gọi lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần,  

- Đấng kêu gọi họ đi ra các vùng ngoại biên, đến với 
những người chưa được nghe rao giảng Tin Mừng. 

1.4. Dịp kỷ niệm 50 năm Sắc lệnh Ad Gentes của Công 
đồng Vaticanô II 

- Sắc lệnh kêu gọi một sức đẩy truyền giáo mạnh mẽ 
trong các Tu hội Đời Sống Thánh Hiến.  
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- Đối với các cộng đoàn chiêm niệm, Thánh Têrêsa Hài 
Đồng Giêsu, Bổn mạng các xứ Truyền giáo, xuất hiện 
trong một ánh sáng mới; thánh nữ nói bằng một sức 
thuyết phục mới mẻ và khơi dậy suy tư về mối liên kết 
sâu xa giữa đời sống chiêm niệm và truyền giáo.  

- Đối với nhiều cộng đoàn tu sĩ hoạt động, ra sức thúc 
đẩy truyền giáo bắt nguồn từ Công đồng đã được 
hưởng ứng bằng  

+ Một sự mở ra phi thường cho sứ mạng ad gentes 
(đến với muôn dân), 

+ Mở ra cho các anh chị em từ các vùng đất và các 
nền văn hoá mà chúng ta gặp gỡ trong công cuộc 
phúc âm hoá,  

+ Đến độ mà ngày nay chúng ta có thể nói đến một 
"chủ nghĩa liên văn hoá" trong đời sống thánh hiến.  

- Vì vậy ngày nay chúng ta có nhu cầu cấp bách phải 
tái khẳng định rằng Đức Giêsu Kitô là lý tưởng trung 
tâm của truyền giáo, và lý tưởng này đòi hỏi sự hiến 
mình hoàn toàn cho việc rao giảng Tin Mừng.  

- Về điểm này, không thể nào có sự thoả hiệp:  
+ Những ai nhờ ân sủng của Thiên Chúa mà chấp 

nhận sứ mạng truyền giáo, thì được kêu gọi sống 
sứ mạng này.  

+ Đối với họ, việc rao giảng Đức Kitô trong nhiều 
vùng ngoại vi của thế giới trở thành con đường 
của họ để theo Ngài, một con đường đem lại cho 
họ sự tưởng thưởng lớn lao vì những khó khăn 
và hy sinh họ trải qua.  
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+ Bất cứ xu hướng nào đi trệch khỏi con đường ơn 

gọi này, cho dù là vì những lý do cao quý như là 
vô số các nhu cầu mục vụ, giáo hội hay nhân đạo 
đi nữa, đều không phù hợp với ơn gọi của Chúa 
là dấn thân phục vụ Tin Mừng.  

1.5. Trong các dòng tu truyền giáo, 
- Các vị phụ trách … (đào luyện) được kêu gọi vạch ra 

một cách rõ ràng và thẳng thắn kế hoạch sống và 
hành động này, và nhận ra các ơn gọi truyền giáo 
đích thực.  

- Đặc biệt tôi kêu gọi những người trẻ, (tu sĩ trẻ) : 
Những người có khả năng làm chứng một cách can 
đảm và hành động một cách quảng đại, cả khi các 
hành vi này có tính kháng văn hoá:  

+ Đừng để người khác cướp mất của các con lý 
tưởng của một sứ mạng đích thực, sứ mạng theo 
Chúa Giêsu bằng việc hiến mình hoàn toàn.  

+ Tự đáy lương tâm mình, các con hãy tự hỏi tại 
sao các con chọn đời sống tu sĩ truyền giáo, và  

+ Hãy nuôi dưỡng sự sẵn sàng của các con để chấp 
nhận đời sống này đúng với ý nghĩa thật của nó:  

+ Một sự trao ban tình yêu để phục vụ việc rao 
giảng Tin Mừng.  

- Hãy nhớ rằng, việc rao giảng Tin Mừng là một nhu 
cầu đối với những người yêu mến Thầy, thậm chí 
trước cả khi nó là nhu cầu đối với những người chưa 
được nghe giảng Tin Mừng. 
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1.6. Truyền giáo ngày nay 

- Ngày nay, việc truyền giáo của Hội Thánh đang đứng 
trước thách thức của việc đáp ứng các nhu cầu của mọi 
người trong việc trở về với cội nguồn của họ và bảo vệ 
những giá trị của các nền văn hoá khác nhau của họ.  

- Có nghĩa là hiểu biết và tôn trọng :  
+ Các truyền thống, các hệ thống triết học khác,  
+ Nhận ra rằng mọi dân tộc, mọi nền văn hoá có 

quyền được giúp đỡ từ trong các truyền thống 
của chính họ để đi vào mầu nhiệm sự khôn 
ngoan của Thiên Chúavà chấp nhận Tin Mừng 
của Đức Giêsu, Đấng là ánh sáng và sức mạnh 
đem đến sự biến đổi cho mọi nền văn hoá. 

- Trong cái năng động phức tạp này, chúng ta tự hỏi:  

1.7. "Ai là những người đầu tiên phải được nghe loan 
báo sứ điệp Tin Mừng?" 

-  Câu trả lời rất rõ ràng và được gặp rất thường xuyên 
trong Tin Mừng, đó là :  

+ Những người nghèo,  
+ Những người bé mọn  
+ Những người bệnh tật,  
+ Những người thường bị khinh dể hay  
+ Những người bị bỏ quên,  
+ Những người không có gì để đền đáp chúng ta 

(x. Lc 14,13-14).  
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- Ưu tiên rao giảng Tin Mừng cho những người hèn 

mọn nhất giữa chúng ta là dấu chỉ của Nước Thiên 
Chúa mà Đức Giêsu đem đến:  

- "Có một dây liên kết không thể phân ly giữa đức tin 
của chúng ta và người nghèo"(Evangelii Gaudium, 48).  

1.8. Ai là người có nhiệm vụ loan báo sứ diệp Tin Mừng? 
- Tất cả mọi tín hữu : 
- Vì toàn thể Giáo Hội có tính cách truyền giáo từ bản 

tính và việc truyền bá Phúc Âm là nhiệm vụ nền tảng 
của dân Chúa, nên tất cả mọi tín hữu phải ý thức 
trách nhiệm này và phải chu toàn phần việc của mình 
trong công cuộc truyền giáo (đ 781). 

- Trong tất cả các giáo phận phải cổ võ tinh thần hợp 
tác truyền giáo bằng cách : 

+ Cổ võ ơn gọi truyền giáo; 
+ Đặc cử một Linh Mục để vận động hữu hiệu các 

chương trình truyền giáo, đặc biệt là các "Hội 
Giáo Hoàng Truyền Giáo"; 

+ Mỗi năm cử hành "Ngày Truyền Giáo"; 
+ Mỗi năm chuyển về Tòa Thánh số tiền quyên 

giúp việc Truyền Giáo.(đ 791)  

1.9. Nhiệm vụ đặc biệt của Giáo Hoàng và Giám mục, 
Linh mục, Tu sĩ (đ.782) 

- (1) Ðức Giáo Hoàng và Giám Mục đoàn có nhiệm vụ 
điều hành và phối hợp mọi chương trình và hoạt động 
liên hệ đến công cuộc truyền giáo hay hợp tác truyền 
giáo ở cấp tối cao. 
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- (2) Mỗi Giám Mục, vì mang trách nhiệm đối với 

Giáo Hội hoàn vũ và toàn thể các Giáo Hội địa 
phương, phải lưu tâm cách riêng đến việc truyền 
giáo, nhất là thúc đẩy sáng kiến, khích lệ và nâng đỡ 
các chương trình truyền giáo trong Giáo Hội riêng 
của mình. (đ.782) 

- Nhiệm vụ của Giám mục tại các xứ truyền giáo (đ.789) 
+ Tại các giáo xứ truyền giáo, các Giám mục có 

nhiệm vụ cổ võ, điều khiển và phối hợp các 
chương trình, các công việc có liên hệ đến hoạt 
động truyền giáo; 

+ Lo liệu ký kết những hợp đồng cần thiết với các 
Bề Trên của các Hội Dòng chuyên việc truyền 
giáo, ngõ hầu sự liên lạc với họ mang lại thiện 
ích cho miền truyền giáo. 

+ Những chỉ thị do Giám Mục giáo phận đề ra nói 
trong triệt 1, số 1, ràng buộc tất cả các thừa sai, 
kể cả các tu sĩ và những người phụ tá đang hoạt 
động trong lãnh thổ của Ngài. (đ 790) 

1.10. Nhiệm vụ các Dòng tu (đ.783) 
- Các phần tử của các Hội Dòng tận hiến,  

+ Bề trên tổng quyền, Giám tỉnh, Giám đốc, Trưởng 
cộng đoàn, và mọi thành viên nam nữ tu sĩ 

+ xét vì sự tận hiến bao hàm việc hiến thân phục 
vụ Giáo Hội, họ có nghĩa vụ góp phần đặc biệt 
vào việc truyền giáo theo cách thức riêng của 
Dòng mình.(đ.783) 
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- Các thừa sai  

+ Các nhà thừa sai, tức là những người được nhà 
chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội sai đi 
làm việc truyền giáo, 

+ Có thể được tuyển chọn từ các người bản xứ hay 
không, hoặc giáo sĩ triều, hoặc các phần tử thuộc 
Hội Dòng tận hiến hay tu đoàn tông đồ, hoặc các 
giáo dân (đ.784). 

- Các Giáo lý viên (đ.785) 
+ (1) Trong việc thi hành việc truyền giáo, nên xử 

dụng các giáo lý viên, tức là các giáo dân được 
huấn luyện đầy đủ và nổi bật về đời sống Kitô 
giáo; dưới sự hướng dẫn của vị thừa sai, họ sẽ 
chuyên lo trình bày giáo lý Phúc Âm, điều hành 
các công việc phụng vụ và hoạt động bác ái. 

+ (2) Các giáo lý viên cần được huấn luyện trong 
các trường dành chuyên biệt về giáo lý, hay, nếu 
không có trường, thì dưới sự  hướng dẫn 
của các thừa sai.(đ .785) 

1.11. Riêng với các Tu sĩ nam nữ 
- Do lời khấn nghèo khó, họ chọn theo Đức Kitô trong 

sự ưu ái của Ngài đối với người nghèo, theo cách mà 
Ngài tự đồng hoá mình với người nghèo:  

- Bằng việc sống giống như người nghèo giữa những 
bất trắc của đời sống hằng ngày  

+ Từ khước mọi đòi hỏi về quyền lực, 
+ Bằng cách trở nên những anh chị em của 

người nghèo,  
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+ Đem đến cho họ chứng tá về niềm vui của Tin 

Mừng  
+ Và một dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa. 

- Sống như là những chứng nhân Kitô và dấu chỉ tình 
thương của Chúa Cha giữa người nghèo và bị thiệt thòi 

- Những người sống đời thánh hiến được kêu gọi cổ vũ 
sự hiện diện của các giáo dân trong việc phục vụ hoạt 
động truyền giáo của Hội Thánh.  

- Các tu sĩ truyền giáo cần phải quảng đại đón nhận 
những người muốn hợp tác với mình, dù chỉ là ngắn 
hạn, để có một kinh nghiệm tại thực địa.  

+ Họ là những người anh chị em muốn chia sẻ ơn 
gọi truyền giáo trong Phép Rửa.  

+ Các nhà và cơ cấu của các điểm truyền giáo là 
những nơi tự nhiên để tiếp đón họ và cung cấp cho 
họ sự nâng đỡ nhân bản, thiêng liêng và tông đồ. 

1.12. Mục đích các Hội truyền giáo – các Viện tu – Dòng 
tu và Tu hội Truyền Giáo 

- Các Viện tu và các Tu hội Truyền giáo của Hội 
Thánh hoàn toàn là để phục vụ những ai không biết 
đến Tin Mừng của Đức Giêsu.  

- Có nghĩa là họ cần phải cậy dựa vào các đặc sủng và 
sự dấn thân truyền giáo của các thành viên thánh hiến.  

- Nhưng những người thánh hiến cũng cần có một cơ 
cấu phục vụ, một biểu hiện sự quan tâm của Giám 
mục Roma, để bảo đảm có koinonia (hiệp thông),  
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- bởi vì sự cộng tác và hiệp lực là thành phần cơ bản 

của việc làm chứng truyền giáo.  
- Đức Giêsu đã coi sự hiệp nhất của các môn đệ Ngài 

là một điều kiện để thế gian có thể tin (x. Ga 17,21).  
+ Sự đồng lòng này không phải là một hình thức 

nệ luật hay thể chế, càng không phải là sự bóp 
nghẹt tính sáng tạo của Thánh Thần, Đấng khơi 
dậy sự đa dạng.  

+ Đó là tạo một sự hiệu quả hơn cho sứ điệp Tin 
Mừng và cổ vũ sự duy nhất về mục đích, cũng là 
một hoa quả của Thánh Thần. 

- Các Hội Truyền giáo của Người kế vị Thánh Phêrô 
có một viễn tượng tông đồ phổ quát.  

+ Đó là lý do tại sao họ cần nhiều đặc sủng của đời 
sống thánh hiến, để đáp ứng các chân trời rộng 
lớn của việc rao giảng Tin Mừng và bảo đảm có 
sự hiện diện thích hợp tại bất cứ vùng đất nào họ 
được sai đến. 

1.13. Kết luận :  
- "Vô phước cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin 

Mừng!" (1 Cr 9,16).  

+ Tin Mừng là nguồn mạch niềm vui, sự giải 
phóng và cứu độ cho mọi người.  

+ Hội Thánh ý thức được hồng ân này, vì thế Hội 
Thánh không ngừng công bố cho mọi người 
"điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, 
và chúng tôi đã tận mắt chứng kiến" (1 Ga 1,1).  
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- Sứ mạng các tôi tớ của Lời –các giám mục, linh mục, 

tu sĩ và giáo dân– là giúp cho mọi người, không trừ 
một ai, được đi vào mối quan hệ với Đức Kitô.  

- Trong toàn thể các phạm vi hoạt động truyền giáo 
của Hội Thánh, mọi tín hữu được kêu gọi sống trọn 
vẹn sự cam kết Rửa Tội của họ, phù hợp với hoàn 
cảnh riêng của mỗi người.  

- Sự đáp ứng quảng đại đối với ơn gọi phổ quát này có 
thể được cống hiến bởi những người nam nữ thánh 
hiến bằng một nếp sống cầu nguyện và kết hợp sâu 
xa với Chúa và hy tế cứu chuộc của Ngài. 

- Đức Maria là Mẹ Hội Thánh và là gương mẫu của 
công cuộc truyền giáo;  

+ tôi phó thác cho Mẹ tất cả những người nam 
người nữ đang làm việc trong mọi bậc sống của 
họ để rao giảng Tin Mừng ad gentes (cho muôn 
dân) hay tại chính quê hương của họ.  

+ Tôi ưu ái ban Phép Lành Toà Thánh cho tất cả 
những người truyền giáo của Tin Mừng. 

 
Vatican, ngày 24/5/2015 

Lễ Chúa Thánh Thần HiệnXuống 
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2. Thực Trạng Truyền Giáo Của Giáo Phận Và Dòng Tu 

2.1. Nhìn lại quá khứ với lòng tri ân các tu sĩ truyền giáo 
trực tiếp tại Việt Nam  

- Trở về nguồn với niềm tri ân, cảm phục 
- Cộng đoàn tiên khởi nhóm 12 : 

+ Được Chúa Giêsu qui tụ mục đích để tiếp nối sứ 
mạng của Chúa : loan báo Tin Mừng. Vì thế mục 
đích chính của cộng đoàn tiên khởi của Chúa 
Giêsu : là mở ra, đi khắp thế gian, loan báo Tin 
Mừng cho mọi người …  

+ Cv 2,1- 41 : Các tông đồ lãnh nhận Thánh Thần 
để công bố những kỳ công của Thiên Chúa cho 
các dân tộc khác nhau.  

+ Mọi hoạt động, tổ chức trong công đoàn đều nhắm 
đến sứ vụ loan bào Tin Mừng Chúa và Giáo Hội 
trao phó ! Các Linh mục, tu sĩ, và giáo dân nhiệt 
thành được thành lập đều nhằm mục đích này : 

+ Ngay trong các cộng đoàn Đan sĩ và chiêm niệm : 
nhiều tu sĩ rời bỏ đan viện, ra đi truyền giáo. Họ 
trở thành những người lữ hành vì yêu mến Chúa 
Kitô như một phương thế để thánh hoá bản thân 
và loan báo Tin Mừng cho lương dân. 

+ Đức Giêsu gọi các ông đến để các ông ở với 
Người và được Người sai đi loan báo Tin Mừng 
(Mc 3,13-19) - chia sẻ cuộc sống và sứ mạng của 
Chúa - được ở với Chúa và được Chúa sai đi.  

- Cộng đoàn nhóm Phục Sinh : Ga 20,19-23.  
+ Sau phục sinh, Chúa đã ban Thánh Thần cho họ 

và sai họ đi tiếp nối công việc chính Người đã 
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nhận từ Chúa Cha : muốn cho mọi người được 
biết Chúa Cha. 

+ Họ nghe được lời công bố bằng chính tiếng mẹ đẻ 
của mình và sám hối, chịu phép rửa và làm thành 
cộng đoàn mới.  

+ Như vậy, ngay từ đầu cộng đoàn tín hữu sơ khai 
của Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ mạng công bố ơn 
cứu độ cho khắp thế giới. 

- Các cộng đoàn Dòng tu được thiết lập vì sứ mạng 
truyền giáo (Cv 6.1-7)  
+ Các chức vụ trong cộng đoàn được thiết lập cũng 

vì sứ mạng, các phó tế được tuyển chọn v.v. đem 
lại kết quả là cộng đoàn thêm đông, lan đi khắp 
nơi, mở ra với dân ngoại 

+ Khi được thành lập, công đoàn hay Dòng tu nào 
cũng đều được các vị Sáng lập tự nguyện mặc lấy 
một sứ mạng loan báo Tin Mừng, tiếp nối sứ 
mạng của Chúa, cho đến tận thế.  

+ Ngày cả các Dòng chiệm niệm, khổ tu như Dòng 
Biển Đức (OSB) với khẩu hiệu Ora et Labora 
cũng phải quan tâm đến đến việc cứu rỗi tha nhân 
bằng đời sống cầu nguyện và làm việc, chiêm 
niệm và hoạt động, họ trở nên sứ điệp cho người 
lao động, sống giữa đời. 

2.2. Nghịch lý và thách đố : “thực trạng truyền giáo” của 
các Giáo phận, Giáo xứ, và Dòng tu tại VN hiện nay? 

- Nghịch lý ? 
+ Dưới các thời khó khăn, bách hại, thiếu thốn, đầy 

dẫy những cực hình, những đòn tra tấn tàn bạo và 
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những cuộc bố ráp để diệt tận gốc, Giáo Hội tại 
Việt Nam vẫn tăng trưởng không ngừng. 

+ Hết thời kỳ cấm cách, Giáo Hội có nhiều cơ hội 
để thể hiện chính mình hơn, nhưng càng được yên 
ổn bao nhiêu thì công cuộc rao giảng Tin Mừng 
càng ít phát triển hơn, nếu không nói là giậm chân 
tại chỗ.  

+ Nhất là khi đời sống kinh tế, vật chất, xã hội ngày 
càng phát triển, thì các Linh mục và tu sĩ, Dòng tu 
càng có nhiều tiện nghi vật chất, cơ sở được xây 
dựng nhiều hơn và tốt hơn, đi tu cũng nhiều hơn, 
nhưng ít chất lượng hơn, ít siêu nhiên hơn, và ít hy 
sinh, dẫn thân cho việc loan truyền Tin Mừng trực 
tiếp, nhất là các vùng ngoại biên, vùng sâu và xa! 

- Thách đố ! 
+ Tại sao Giáo hội Việt Nam với bao nhiêu dòng tu, 

tu sĩ, bao nhiêu hoạt động tíchcực trong xã hội, 
các cuộc lễ luôn hoành tráng với cả trăm ngàn 
người, mà vẫn không cuốn hút được người ta theo 
đạo ?  

+ Ðã có rất nhiều hội nghị, hội thảo thuộc đủ mọi 
cấp, miền, được tổ chức để tìm hiểu và nghiên cứu 
sâu xa vấn đề truyền giáo của Giáo hội nhưng 
không mấy kết quả. 

+ Nhiều tài liệu hướng dẫn về công cuộc truyền giáo 
đã được soạn thảo và phân phối cho các linh mục, 
tu sĩ và giáo dân ưu tuyển nhưng vẫn chưa tạo nên 
những kết quả hành động truyền giáo thiết thực. 

- Nguyên nhân và lý do :  
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+ Câu trả lời thật đơn giản và dễ hiểu :  
+ Có bao nhiêu lương dân được nghe ai người Công 

Giáo nói về Chúa cho họ đâu?  
+ Ngược lại, có bao nhiêu người trong số người có 
đạo, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân đích thân 
nói về Chúa Giêsu cho họ ? 

+ Chưa nói đến kết quả, chỉ nói riêng đến việc gieo 
giống : không gieo mà đòi hái quả thì thật vô lý ! 

- Thật vậy, số người được nghe nói về Chúa Giêsu còn 
quá ít !  
+ Ít đến độ, lương dân có thể ca thán và qui trách 

nhiệm cho chúng ta, cả đời họ chưa bao giờ được 
nghe người Công Giáo nào (giám mục,linh mục, 
tu sĩ, giáo dân) nói về Chúa Giêsu cho họ! Họ 
chưa bao giờ được biết Chúa Giêsu là Con Thiên 
Chúa, là Đấng Cứu Thế ! 

+ Vì có ai nói cho họ đâu ? Nhất là các linh mục và 
tu sĩ là những người tự nguyện, cam kết và được 
chuẩn bị đào tạo để làm công việc này, mà không 
làm, thì hỏi làm sao giáo dân, không được chuẩn 
bị, ít giáo lý, thiều trình độ, ít thời gian, có thể nói 
về Chúa cho lương dân có trình độ tốt hơn, cao hơn 

+ Ngay trong xứ đạo, sát bên hông nhà thờ, cạnh 
nhà Dòng, có nhiều tu sĩ v.v.. nhưng có ai đi nói 
về Chúa Giêsu cho họ đâu ? Họ có biết gì về Chúa 
Giêsu đâu !  

- Can đảm và khiêm tốn nhìn nhận sự thật để sửa sai :  
+ Hỏi có bao nhiêu giám mục, linh mục giáo xứ, 

linh mục dòng, bề trên, tu sĩ nam nữ, giám tỉnh, 
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trưởng cộng đoàn, và giáo dân đã trực tiếp đi nói 
về Chúa Giêsu cho lương dân ? 

+ Trong một năm hay cả đời, đã dành bao nhiêu thời 
gian, công sức, tiền của để gọi là quan tâm, thực 
hành việc loan báo Tin Mừng Chúa cho 1 lương 
dân cách chính thức, kiên trì và bài bản như một 
nhiệm vụ chính yếu của mình ?  

- Câu trả lời rất thật của tôi là không có, chưa bao giờ 
làm việc này ! 
+ Nếu giám mục, linh mục và tu sĩ là những người 

tự nguyện xung phong cam kết tận hiến cả đời 
mình để loan báo Tin Mừng, mà chưa làm hay 
không làm, thì trách ai và đổ lỗi cho ai được ? 
nhất là với giáo dân ! 

+ Làm sao họ có đủ thời giờ, phương tiện, trình độ, 
động lực và khả năng truyền giáo ?  

- Hậu quả tất yếu : nhiều người không biết Chúa, vì 
không ai nói về Chúa cho họ !  
+ Số người biết và tin theo Chúa Giêsu quá ít : 
+ Không kể số ít người trở lại đạo để lấy vợ, cưới 

chồng hay rửa tội lúc hấp hối, già nua, thì số 
người được nghe nói về Chúa Giêsu, và tự nguyện 
trở thành môn đệ của Chúa Giêsu rất ít, đếm trên 
đầu ngón tay ! 

+ Vài trường hợp đặc biệt như tại một số Giáo phận 
có nhiều người dân tộc như Kontum, Ban Mê 
Thuật, Hưng Hoá... thỉnh thoảng cả làng hay cả bộ 
tộc trở lại đạo, thì đây là trường hợp đặc biệt hay 
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ngoại lệ, vì khi trưởng làng theo ai, thì cả làng 
theo nấy ! Tuy nhiên cũng phải bỏ ra rất nhiều 
công sức, khó nhọc và miệt mài hy sinh, mới có 
được thành quả trên ! 

- Ít hơn nữa hay không có : 
+ Số người có địa vị xã hội, tri thức, cán bộ, viên 

chức v.v. tự nguyện theo Chúa vì thán phục, hâm 
mộ Tin Mừng của Chúa cách thật lòng, động lực 
siêu nhiên... thì quá ít hay rất hiếm, không có ai. 

+ Hỏi các Bề trên, giám mục, linh mục, cha xứ hay 
tu sĩ nam nữ nào đã đích thân, chủ động cách ý 
thức và có chủ trương bài bản đi nói về Chúa 
Giêsu cho ai trong số lương dân chưa ? 

+ Có kết quả gì không và được bao nhiêu kết quả ? 
nhờ và qua chính mình đích thân hành động loan 
báo Tin Mừng ? Quá ít hay không có !  

2.3. Thách đố Giáo phận, Giáo xứ và Dòng tu ! 
- Thực tế đầy nghịch lý và thách đố : 

+ Trong thực tế, rất khó cho Giám mục, giám tỉnh 
hay bề trên Dòng : dù bản thân có muốn cũng 
không thể tự mình trực tiếp đi hay đảm nhận việc 
loan báo Tin Mừng này.  

+ Cũng vậy rất khó cho các Linh mục chánh xứ, phó 
xứ : dù thật sự muốn làm cũng khó lòng, vì phải 
dành toàn tâm, toàn lực, dành thời gian cho công 
việc mục vụ các giáo xứ, giáo họ, còn thời gian 
đâu để trực tiếp đi truyền giáo ?  

- Riêng với các Dòng tu trong Giáo phận Thái Bình và 
Hưng yên, số linh mục Dòng và tu sĩ nam nữ trong 
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Giáo phận còn quá ít ỏi, lại mới thành lập, chưa ổn 
định về công ăn việc làm, kinh tế bấp bênh v.v.chưa 
làm được gì cụ thể, nếu có chỉ là gián tiếp cầu 
nguyện, ý ngay lành, cùng lắm một vài việc bác ái, 
thăm viếng, nồi cháo, phân phát học bổng v.v. 

- Với giáo dân thì còn nhiều khó khăn hơn : gánh nặng 
gia đình, nuôi dưỡng và giáo dục con cái, công ăn 
việc làm, sinh hoạt xã hội, công nhân viên chức, di 
dân, làm ăn xa, trình độ giáo lý, học thức giới hạn, dù 
có lòng nhiệt thành muốn làm bao nhiêu cũng không 
thích hợp, có khi lại không nên vì phản tác dụng, 
nhất là với người lương dân có trình độ hiểu biết và 
địa vị xã hội cao v.v. 

2.4. Kết quả : số không và số không  
- Nói nhiều về lý thuyết, lệnh truyền, tầm quan trọng, 

sự cần thiết của việc truyền giáo nhưng không có ai 
làm, không có hành động cụ thể. 

- Tất cả, cách riêng các giám mục, linh mục và tu sĩ : 
đều biện minh và an phận  
+ Không phải việc của tôi. 
+ Tôi không quan tâm, đó là việc của bề trên Giáo 

phận và Dòng tu ! 
+ Tôi truyền giáo bằng cầu nguyện là đủ rồi. Thánh 

nữ Tê-rê-xa không đi đâu truyền giáo cả vẫn được 
đặt làm Bổn Mạng ? 

+ Biện minh và biện minh : các việc tôi đang làm 
đều là truyền giáo – trực tiếp hay gián tiếp như : 
Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, bệnh viện, trạm xá, 
phòng khám, tư vấn, lưu xá sinh viên, cứu giúp 
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các người mẹ lỡ lầm, các em cô nhi, quả phụ, 
người già lão, neo đơn v.v. 

+  Coi những việc trên đều là truyền giáo ! Nên 
không cần đi truyền giáo  

- Chưa đủ và chưa đúng với lệnh truyền của Chúa và 
mục đích cứu cánh của Hội Thánh: “ Anh em hãy đi 
tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng” (Mc 16,9) 

2.5. Kết luận : Can đảm ra chỗ sâu ! 
- Chất vấn lương tâm: Hãy nghe lại ‘lệnh truyền của 

Chúa’ và ‘phần rỗi các linh hồn’ chất vấn lương tâm 
bạn ! Chúng ta hãy mạnh dạn và khiêm tốn sửa sai 
+ Chúng ta hãy bắt đầu lại, can đảm ra chỗ sâu, 

vùng ngoại biên như Thánh Giáo Hoàng Gioan 
Phaolo II và Đức Thánh Phanxico đã kêu gọi : tái 
truyền giáo, tái Phúc âm, truyền giáo mới ! 

+ Thà muộn còn hơn không làm gì : “Anh em hãy đi 
khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng” 
(Mc 16,9-18) 

 

3. Đề Xuất Mô Hình: “Nhóm Tông Đồ Tự Nguyện Trực 
Tiếp Loan Báo Tin Mừng Tại Thái Bình Và Hưng Yên” 
3.1. Động cơ & lý do : Lệnh truyền giáo của Chúa Kitô  

- Lệnh truyền minh nhiên của Chúa Giêsu : 
+ Thể theo lệnh truyền của Chúa Giêsu và cứu cánh 

mục đích của Hội Thánh Chúa : “ Loan báo Tin 
Mừng cho muôn dân” (Truyền giáo), 

+ Đức Cha Giáo phận... hay Bề trên Giám tỉnh 
Dòng : quyết định thành lập “Nhóm (Hội) Tông 
đồ tự nguyện loan báo Tin Mừng” (truyền giáo) 
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cho những ai khao khát muốn tìm hiểu về Chúa 
Giêsu Kitô.  

- Linh hướng và trách nhiệm tổ chức “Nhóm Tông đồ 
tự nguyên lao báo Tin Mừng” :  
+ Trưởng ban tổ chức và linh hướng trực tiếp : Đức 

Cha Giáo phận hay Bề trên Giám tỉnh. 
+ Ngoài ra mỗi lãnh vực loan báo sẽ có đặc trách 

linh hướng và tổ chức, có thể là linh mục, tu sĩ 
hay giáo dân. 

- Thành viên :  
+ Tất cả mọi người, những ai ý thức và tha thiết với 

lệnh ‘Loan báo tin Mừng của Chúa Giêsu” đều 
được mời tham gia : cách riêng các Cha xứ, các 
Cha Dòng, các Tu sĩ nam nữ, các Hội đoàn trong 
giáo phận, các hội đạo đức của các Dòng tu, và 
giáo dân nhiệt thành. 

- Chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, chứ không ai 
khác : “Cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho cho 
tôi, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng” (Mt20,1)  
+ Ai tham gia, phải có ý thức, tự nguyện, tự do và 

thật lòng với Chúa và vì Chúa, vì phần rỗi các 
linh hồn !  

3.2. Ý nghĩa - mục đích Nhóm : 
- Ơn cứu độ : quà tặng vô giá của Chúa Cha trao ban 

cho mọi người :  
+ Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người, chịu 

chết đền tội nhân loại : là quà tặng cao quí, vô 
giá, và nhưng không của Chua Cha trao ban 
cho nhân loại. 
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+ Chúa Giêsu Kitô : đã trả giá đắt bằng chính sự 

sống của Ngài để đền tội và tha tội cho chúng ta. 
+ Nhờ đó loài người chúng ta đã được Chúa Giêsu 
đền tội và tha tội  

- Vì thế :  
+ Ai biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mà 

không tin, không nhận Ngài, thì không được 
hưởng ơn cứu rỗi, ơn cứu độ, ơn đền tội, ơn tha 
tội, ơn cứu chuộc ! 

+ Làm sao tin được Đức Giêsu, nếu không biết 
Ngài là ai?  

+ Làm sao biết được Ngài, nếu những người biết 
Chúa Giêsu (các Kitô hữu, các tu sĩ nam nữ, 
cácLinh mục và Giám mục) không nói gì về 
Chúa Giêsu cho họ ? 

+ Làm sao dám nói về Chúa Giêsu, nếu Chúa 
không ra lệnh, không cho phép hay không yêu 
cầu ? Chúa đã ra lệnh : “Hãy đi khắp thế gian, 
rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa” 

- Việc thành lập “Nhóm Tông đồ tự nguyện loan báo 
Tin mừng” là rất chính đáng và cần thiết, là nhiệm vụ 
hàng đầu, quan trọng nhất và ưu tiên nhất trong tất cả 
mọi nhiệm vụ, mọi hoạt động của Hội Thánh.  

4. Mô Hình Nhóm Tự Nguyện Truyền Giáo Trực Tiếp 
Giáo Phận Thái Bình – Hưng Yên 
4.1. Ban Điều hành cấp Giáo phận 

- Tổng linh hướng tinh thần: Đức Cha Phêrô – Giám 
mục Giáo phận 
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- Trưởng Ban (Đặc trách chính) : Cha Martino Hoàng 

Văn Đình CMC 
- Tổng thư ký : Sơ Maria Sen – Bề trên Dòng Nữ 
Đaminh Thái Bình 

- Tổng quản lý : Sr Maria Hiên – Dòng MTG Tân Lập 
- Trưởng nhóm miền Thái Bình:  
- Đặc trách : Cha Jos. Quang Cssr 
- Thơ ký : Sr. Maria Vũ Huệ Ơn Op 
- Trưởng nhóm miền Hưng Yên :  

+ Linh hướng Tây HY : Cha Jos. Phạm Văn Thiện  
+ Linh hướng Đông HY: Cha Phêrô Đinh Văn Hùng  
+ Đặc trách chính : Cha Jos. Nguyễn Văn Tuyên 

- Trưởng Caritas: Cha Gioan Chu Văn Yên 
4.2. Thành viên  

- Các trưởng cộng đoàn tu sĩ và các tu sĩ trong Giáo phận 
- Các trưởng Hội đoàn và thành viên của 13 Hội đoàn 

trong giáo phận (xem danh sách ở trên) 
-  Các trưởng ban ngành và thành viên các Ban (xem 

danh sách ở trên) 
4.3. Các Đặc trách miền Thái Bình 

1) Khối Gia đình  
- Cha Thành TGM 
- Sr Thúy MTG Tân Việt 

2)  Khối tệ nạn xã hội: Cha Tính (Vinh Sơn) 
3) Khối Mồ côi - Khuyết tật: Cha Điền (Don Bosco) 
4) Khối Doanh nhân - Công chức – Văn nghệ sĩ:  

- Cha Quang CCT 
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5) Khối Di dân : Cha Vịnh (OP) 
6) Khối Văn thể : Cha Tuấn (Thừa Sai Đức tin) 
7) Khối Bệnh viện : Cha Vàng (Đồng Công)  
8) Khối Học sinh – Sinh viên : Cha Đô  
9) Bảo vệ sự sống : Cha Sử (CCT) 

4.4. Các Đặc trách miền Hưng Yên  
1) Khối Gia đình : Các cha xứ + Quý sơ giúp xứ 
2) Khối tệ nạn xã hội: Cha Hùng, Sdb + Sr. Thư, Op 
3) Khối Mồ côi - Khuyết tật 

- Cha Phong (Ngô Xá) + (Thánh Tâm Huế) + 
Sr Loan (OP) 

4) Khối Doanh nhân - Công chức – Văn nghệ sĩ  
- Cha Thiện 

5) Khối Di dân : Cha Tuyên + Cha Hùng  
6) Khối Văn thể 

- Cha Ngữ + Cha Hiện + Cha Lành, FM  
7) Khối Bệnh viện 

- BV Thành phố: Cha Tuyên + Sr. Yến – Sr. 
Tuyết – Sr. Tám 

- BV Tiên Lữ + Phù Cừ: Cha Ngữ + Cha 
Thiêm 

- BV Sản Nhi + Tâm thần kinh: Cha Hà 
(Vĩnh Phúc) 

- BV Đa khoa Phố Nối:  
8) Khối Học sinh – Sinh viên 

- Cha Tuyên + Quý sơ MTG HY 
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9) Bảo vệ sự sống 

- Caritas : Cha Yên  
- Sr Hằng (Phaolô) 

 
5. Kế Hoạch Loan Báo Tin Mừng - Truyền Giáo  

5.1. Chuẩn bị nhân sự : 
- Thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo tại Nhà Chung  
- Thời gian : mỗi quý 4 tháng 1 lần - tháng 2 + 6 + 10 
- Nội dung : 3 đề tài : 

+ Đề tài 1: Học hỏi lệnh truyền giáo của Chúa  
+ Đề tài 2: Phân công và tổ chức “Nhóm TĐTN/LBTM 
+ Đề tài 3: Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm loan báo 

- Lịch trình công tác cụ thể của mỗi nhóm miền  
5.2. Kế hoạch Loan báo Tin Mừng gồm : 

- Công đoạn 1 : Chuẩn bị cày xới, ải đất : 
+ Cầu nguyện + nuôi dưỡng lòng nhiệt tâm vì Chúa 

và các linh hồn 
+ Khoá học căn bản : ơn gọi truyền giáo 
+ Biên soạn kế hoạch truyền giáo của từng người và 

cả nhóm. 
- Công đoạn 2 : Chọn giống và gieo hạt  

+ Chọn giống : các đối tượng, thành phần khẩn thiết 
và thích hợp  

+ Ưu tiên : các bệnh nhân + người khuyết tật + tệ 
nạn xã hội + phạm nhân  

+ Gieo giống : làm quen, tìm hiểu, cảm thông  
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- Công đoạn 3 : thăm nom, chăm sóc, vun xới cách bền 

bỉ và trung thành 
+ Thăm viếng làm quen, tìm hiểu, tạo mối thân 

thiện  
+ Lịch thăm viếng : tuần 1 lần/1 gia đình – 4 tuần/ 4 

gia đình 
+ Mỗi tháng : quay trở lại từ gia đình thứ nhất  
+ Mỗi năm : thăm 4 gia đình, mỗi gia đình thăm 

khoảng 5-10 lần. 
- Công đoạn 4 : Bền bỉ chăm sóc – thế nào hạt giống 

cũng nẩy mầm, trổ hoa, sinh trái. 
+ Phao-lô trồng, Apolo tưới, Chúa cho mọc lên, 

người khác hưởng hoa trái 
+ Người gieo giống – chỉ biết gieo và gieo thật 

nhiều – còn việc mọc lên thế nào, người gieo 
giống không cần biết hay không thể biết – tất cả 
việc còn lại là do ơn Chúa ! 

+ Người làm vườn, tin tưởng, phó thác mọi sự cho 
ơn Chúa. Phần mình tiếp tục âm thầm miệt mài 
chăm sóc cho cây nẩy mầm sinh nhiều hoa thơm 
trái ngọt, trong niềm tin tưởng phó thác và hy 
vọng : thế nào hạt giống Tin Mừng cũng mọc lên, 
dù mọc bên vệ đường, gai gốc, đá sỏi hay đất tốt !  

- Công đoạn 5 : Gieo trong đau thương – Gặt trong vui 
sướng 

+ Lấy ngày lễ Chúa Nhật Truyền Giáo hằng năm : 
làm ngày hội ngộ truyền thống các hoa trái thu 
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hoạch được, qui tụ tất cả các Anh chị em Tân tòng 
để được bồi dưỡng. 

+ Tổ chức thật qui mô và trong thể  
+ Phổ biến và tiếp tục phát động tổ chức nhóm 

“TĐTN/LBTM” 
5.3. Chia sẻ các kinh nghiệm truyền giáo (loan báo TM) 

- Chuẩn bị tâm hồn và sống ơn gọi truyền giáo : 
+ Cầu nguyện và cầu nguyện thiết tha cho đối tượng 

mình sắp gặp 
+ Xác tín lệnh truyền của Chúa và cứu cánh của Hội 

Thánh 
+ Động cơ động lực thiêng liêng và siêu nhiên  

- Xin Mẹ đồng hành và phó thác cho Đức Mẹ ban ơn, 
phù trợ, cứu giúp  

+ Thỉnh thoảng mời họ đến dùng cơm với cha xứ 
hay nhà dòng 

+ Các dịp lễ trọng, Kỵ, Giỗ, Tết, Noel, Phục Sinh  
+ Các cưới hỏi, sinh nhật, kỷ niệm thành hôn v.v. 
+ Mời hàng xóm, các gia đình lương dân chung 

quanh vào các dịp lễ trọng 
- Tổ chức lễ tang cho họ cách tươm tất và long trọng 

+ Lo lắng cho người qua đời 
+ Giúp đỡ gia đình, nếu quá túng thiếu, quan tài, 
đào huyệt, v.v. 

- Thăm viếng : 
+ ân cần, phụ giúp các việc cần thiết :  
+ như tắm rửa cho bệnh nhân, đút cháo,  
+ tặng quà, hỏi han, lắng nghe tâm sự,  
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- Các công việc làm như phương thế và cơ hội loan báo 

Tin Mừng : 
+ Mẫu giáo + Lớp tình thương + Nhà tình thương 
+ Nồi cháo + Học bổng + Tạo công ăn việc làm  
+ Phát qùa + Hội chợ  

5.4. Các khó khăn cần khắc phục và giải pháp khắc phục  
- Thiếu cầu nguyện 
- Thiếu nhân bản, thiếu vui vẻ, niềm nở 
- Quá ung dung, kiểu cách, khinh người, đòi hỏi, mất 

thiện cảm 
- Giọng điệu mô phạm đạo đức, bề ngoài, thiếu chiều sâu 
- Quá nhiều lời khuyên đạo đức giả, không thật 
- Kiêu ngạo, so sánh và chê bai đạo của người lương  
- Trình độ thua kém nhưng hay dạy đời người khác  
- Dạy giáo lý sai lạc vì thiếu hiểu biết giáo lý 
- Nhiều câu hỏi không trả lời được 
- Thái độ hù doạ, đe đoạ, chửi bới v.v. 

5.5. Quyền lợi nhóm tự nguyện loan báo Tin mừng : 
- Quyền lợi thiêng liêng của Nhóm và cá nhân : 

+ Chúa là gia nghiệp phần thương đời đời cho mọi 
người như Chúa đã hứa. 

+ Được hưởng mọi công phúc thiêng liêng Giáo 
phận có được qua các việc cầu nguyện, hy sinh, 
đạo đức của cả Giáo phận. 

- Quyền lợi giáo họ, giáo xứ, giáo phận : 
+ Nhóm Tông đồ Loan Báo Tin Mừng được Đức 

Cha Giáo phận thành lập và phê chuẩn cách chính 
thức nên có giá trị Giáo hội, mang tính Hội Thánh 
và trực thuộc Giáo phận. 
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+ Có quyền sinh hoạt chính thức và mọi nơi trong 

toàn giáo phận. 
+ Thánh Bổn mạng : Thánh Giáo Hoàng Phaolo II 
+ Ngày mừng : Chúa nhật Truyền giáo hằng năm 

- Quyền lợi cá nhân thành viên : 
+ Được tham dự mọi sinh hoạt, phụng vụ, lễ nghi 

trong giáo phận 
+ Được tham dự các sinh hoạt chính thức và không 

chính thức của Nhóm 
+ Được hưởng Thánh lễ dồng tế khi qua đời 
+ Được Giáo phận, Giáo hạt, Giáo xứ đón nhận như 

những thành viên nồng cốt và tich cực trong việc 
truyền giáo  

5.6. Các quyền lợi khác. 
 

VI. LỊCH MỤC VỤ TOÀN NIÊN 2018  

THÁNG HAI 
Ngày Thứ Lịch mục vụ 

9/2 Thứ 6 
TẤT NIÊN VÀ TĨNH TÂM LM  
Sáng: Tất niên chung toàn Giáo phận Thái Bình  
Chiều: Tết chính quyền  

10/2 Thứ 7 Mục vụ Gh. Thanh Cù – Gx. Ngọc Đồng  

11/2 CN VI TN 09g00: Đặt viên đá nhà mục vụ Gx Đồng Quan  
Mục vụ Gh. Trai Thôn – Gx. Đan Chàng  

12/2 Thứ 2 Mục vụ Gh. Lũng Tả - Gx. Hải Linh  
13/2 Thứ 3 Mục vụ Gh Phi Liệt – Gx. Khúc Mai  
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Ngày Thứ Lịch mục vụ 

14/2 Thứ 4 
Thứ Tư đầu Mùa Chay – Giữ chay 
Mục vụ Gh. Hội Kê – Gx. Gia Lạc 

15/2 Thứ 5 Lễ Tất Niên - Lễ Giao Thừa - Nhà Thờ 
Chính Toà  

16/2 Thứ 6 
MỒNG MỘT TẾT MẬU TUẤT 
Cầu bình an cho năm mới.  

17/2 Thứ 7 MỒNG HAI TẾT MẬU TUẤT.  

18/2 CN I MC 
MỒNG BA TẾT MẬU TUẤT.  
Sáng : Gh Bồng Điền – Cha Quang CCT 

19/2 Thứ 2 Mồng 4 Tết Mậu Tuất 

20/2 Thứ 3 
Mồng 5 Tết Mậu Tuất 
Ngày Đại Hội Giới trẻ Giáo phận 

21/2 Thứ 4 Mồng 6 Tết Mậu Tuất 

22/2 Thứ 5 Mồng 7 Tết Mậu Tuất 

23/2 Thứ 6 
Mồng 8 Tết Mậu Tuất 
Ad Limina – Roma 

24/2 Thứ 7 Ad Limina – Roma 

25/2 CN II MC Ad Limina – Roma 

26/2 Thứ 2 Ad Limina – Roma 

27/2 Thứ 3 • Ad Limina – Roma 

28/2 Thứ 4 • Ad Limina – Roma 
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THÁNG BA 

Ngày Thứ Lịch mục vụ 

1/3 Thứ 5 Ad Limina – Roma 
2/3 Thứ 6 • Ad Limina – Roma 
3/3 Thứ 7 Ad Limina – Roma 
4/3 CN IIIMC • Ad Limina – Roma 
5/3 Thứ 2 • Ad Limina – Roma 
6/3 Thứ 3 • Ad Limina – Roma 
7/3 Thứ 4 • Ad Limina – Roma 

8/3 Thứ 5 
• Ad Limina – Roma 
• Tĩnh tâm linh mục tháng 3 

9/3 Thứ 6 • Ad Limina – Roma 
10/3 Thứ 7 • Ad Limina – Roma 
11/3 CN IVMC • Ad Limina – Roma 
12/3 Thứ 2 Ad Limina – Roma 
13/3 Thứ 3  

TUẦN ĐẠI PHÚC – TỪ NGÀY 14/3 – 24/3/2018 
F Thời Khoá Biểu Ban Sáng 

Ø 06g00 : Ăn sáng tại Nhà Chung  
Ø 06g30 : Di chuyển đến địa điểm 
Ø 07g45 : Đặt Mình Thánh Chúa Chầu  
Ø 08g00 : Đức Cha giảng tĩnh tâm 

• Các Cha ngồi toà (Xưng tội và ra việc đền tội riêng)  
• Ban ơn tha tội chung – trước Thánh lễ  

Ø 10g00 : Phép lành Mình Thánh Chúa 
Ø 10g15 : Thánh lễ đồng tế  
Ø 11g15 : Kết thúc Thánh lễ 
Ø 11g30 : Cơm trưa – Nghỉ trưa tự do 
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F Thời Khoá Biểu Ban Chiều 
Ø 13g30 : Di chuyền đến địa điểm 
Ø 14g30 : Đặt Mình Thánh Chúa – Chầu  
Ø 14g45 : Đức Cha giảng tĩnh tâm 

• Các Cha ngồi toà (Xưng tội và ra việc đền tội riêng)  
• Ban ơn tha tội chung – trước Thánh lễ  

Ø 16g45 : Phép lành Mình Thánh Chúa 
Ø 17g00 : Thánh lễ đồng tế  
Ø 18g15 : Kết thúc Thánh lễ 
Ø 18g30 : Cơm tối – bế mạc  

14/3 Thứ 4 
ĐẠI PHÚC – Hạt Tây Hưng Yên 
Sáng : An vỹ ; Chiều : Vĩnh phúc  

15/3 Thứ 5 
ĐẠI PHÚC – Hạt Đông Hưng 
Sáng : An Lập ; Chiều : Quỳnh Lang  

16/3 Thứ 6 
ĐẠI PHÚC – Hạt Thái Thụy 
Sáng : Xuân Hoà ; Chiều : Đông Khê  

17/3 Thứ 7 
ĐẠI PHÚC – Hạt Kiến Xương 
Sáng : Truyền Tin ; Chiều : Cao Mại 

18/3 CN  CHÚA NHẬT V MÙA CHAY  

19/3 Thứ 2 
Thánh Giuse Bạn trăm năm Đức Maria 
 ĐẠI PHÚC – Hạt Đông Hưng Yên 
Sáng : Cao Xá ; Chiều : Đan Chàng  

20/3 Thứ 3 
 ĐẠI PHÚC – Hạt Thành Phố 
Sáng : Bồng Tiên ; Chiều : Nguyệt Lãng 

21/3 Thứ 4 
ĐẠI PHÚC – Hạt Bắc Tiền Hải 
Sáng : Bác Trạch ; Chiều : Lương Điền 
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22/3 Thứ 5 
ĐẠI PHÚC – Hạt Nam Tiền Hải 
Sáng : Trung Đồng ; Chiều Thanh Minh 

23/3 Thứ 6 
ĐẠI PHÚC – Hạt Nam Tiền Hải 
Sáng : Thanh Châu ; Chiều : Đồng Thành 

24/3 Thứ 7 
Đại Phúc cho Giới trẻ - tại Nhà Chung  
Chủng sinh đi giúp Tuần Thánh tại các giáo xứ  
(Mỗi giáo xứ một thầy chủng sinh)  

25/3 CN  
CHÚA NHẬT LỄ LÁ 
Ngày Giới trẻ cấp Giáo hạt 

26/3 Thứ 2 
Thứ Hai Tuần Thánh 
Mục vụ Gh. Sơn Đồng – Gx. Bồ Ngọc – Cha Bảo 

27/3 Thứ 3 
Thứ Ba Tuần Thánh 
Mục vụ Gh. Đại Nại – Gx. Hạ Lễ - Cha Ngọc 

28/3 Thứ 4 
Thứ Tư Tuần Thánh 
Mục vụ Gh. Cần Phán – Gx. Quỳnh Lang 

29/3 Thứ 5 
Thứ Năm Tuần Thánh  
08g00: Lễ Truyền Dầu – tại nhà thờ Chính Tòa 
Mục vụ Gh. Thần Huống – Gx. Thiên Lộc  

30/3 Thứ 6 
Thứ Sáu Tuần Thánh 
Mục vụ Gh. Cao Mỹ - Gx. Hải Linh 

31/3 Thứ 7 
Thứ Bảy Tuần Thánh 
Mục vụ Gh. Đào Xá – Gx. Nghĩa Chính   
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1/4 CN 
 Chúa Nhật Phục Sinh 
09g00 : Thánh Lễ tại Nhà thờ Chính Toà 

2/4 Thứ 2 
Tuần Bát Nhật Phục Sinh  
Mục vụ Gh. Duyên Mỹ - Gx. Gia Lạc 

3/4 Thứ 3 
Tuần Bát Nhật Phục Sinh  
Mục vụ 2 giáo họ ko NT – Gx. Hải Linh 

4/4 Thứ 4 
Tuần Bát Nhật Phục Sinh  
Mục vụ Gh. Đồng Đức – Gx. Chính Toà  

5/4 Thứ 5 
Tuần Bát Nhật Phục Sinh 
Mục vụ Gh. Canh Hoạch – Gx. Cao Xá 

6/4 Thứ 6 
Tuần Bát Nhật Phục Sinh.  
Mục vụ Gh. Đông Biên – Gx. Hải Linh 

7/4 Thứ 7 

Tuần Bát Nhật Phục Sinh.  
Ngày hội những người cao niên 

Ø 08g30 : Huấn đức 
Ø 10g00 : Thánh lễ 
Ø 11g30 : Liên hoan 

8/4 CN  
Chúa Nhật II PS: Kính Lòng Thương Xót Chúa 

Ø Ngày Bệnh Nhân  
Ø Bổn mạng hội LCTX 

9/4 Thứ 2 
Lễ Truyền Tin 
Mục vụ Gh. Đội Trạch – Gx. Bồng Tiên 

10/4 Thứ 3 Mục vụ Gh. Hoàng Xá – Gx. Cao Xá 

11/4 Thứ 4 Mục vụ Gh. Phú Đồng – Gx. Thanh Châu 
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12/4 Thứ 5 Mục vụ Gh. Nam Đài – Gx. Phục Lễ 

13/4 Thứ 6 Mục vụ Gh. Vũ Xá – Gx. Cao Xá 

14/4 Thứ 7  

15/4 CN  Chúa Nhật III Phục Sinh  

16/4 Thứ 2  

17/4 Thứ 3  

18/4 Thứ 4  

19/4 Thứ 5  

20/4 Thứ 6  

21/4 Thứ 7  

22/4 CN  Chúa Nhật IV Phục Sinh 

23/4 Thứ 2 Caritas giáo tỉnh Hà Nội  

24/4 Thứ 3 Caritas giáo tỉnh Hà Nội  

25/4 Thứ 4 Caritas giáo tỉnh Hà Nội  

26/4 Thứ 5 Caritas giáo tỉnh Hà Nội  

27/4 Thứ 6 Caritas giáo tỉnh Hà Nội  

28/4 Thứ 7  

29/4 CN Chúa Nhật V Phục Sinh 

30/4 Thứ 2  
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1/5 Thứ 3 Ngày Hội Di Dân Thái Bình tại Miền Nam 

2/5 Thứ 4  
3/5 Thứ 5 Tĩnh tâm Linh mục Giáo phận 
4/5 Thứ 6  
5/5 Thứ 7  
6/5 CN  Chúa Nhật VI Phục Sinh 
7/5 Thứ 2  
8/5 Thứ 3  
9/5 Thứ 4  

10/5 Thứ 5  
11/5 Thứ 6  
12/5 Thứ 7  
13/5 CN  Chúa Nhật VII Phục Sinh 
14/5 Thứ 2  
15/5 Thứ 3  
16/5 Thứ 4  
17/5 Thứ 5  
18/5 Thứ 6  
19/5 Thứ 7  
20/5 CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 
21/5 Thứ 2  
22/5 Thứ 3  
23/5 Thứ 4  

24/5 Thứ 5 17g00 : Khai mạc tĩnh tâm chủng sinh kết thúc 
năm học  
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25/5 Thứ 6 Chủng sinh tĩnh tâm kết thúc năm học  
26/5 Thứ 7 Chủng sinh tĩnh tâm kết thúc năm học 

27/5 CN  Lễ Chúa Ba Ngôi 
Chủng sinh tĩnh tâm kết thúc năm học 

28/5 Thứ 2 06g30 : Kết thúc tĩnh tâm chủng sinh  
29/5 Thứ 3  
30/5 Thứ 4 Bế Giảng Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình 
31/5 Thứ 5  

 

THÁNG SÁU 
Ngày Thứ Lịch mục vụ 

1/6 Thứ 6 

Ngày Hội Lễ Sinh + Thiếu Nhi Thánh Thể  
• Đối tượng: Dành cho các đoàn sinh TNTT 

trong giáo phận thuộc các ngành: Thiếu 
Nhi, Ấu Nhi, Nghĩa Sĩ, Hiệp Sy, Dự 
Trưởng, Huynh Trưởng, Trợ Tá và Trợ Uý. 

• Địa điểm: Tòa Giám mục Thái Bình. 
2/6 Thứ 7  
3/6 CN  Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Giêsu 
4/6 Thứ 2  
5/6 Thứ 3  
6/6 Thứ 4  
7/6 Thứ 5  

8/6 Thứ 6 
Thánh Tâm Chúa Giêsu - Quan thầy đệ nhất 
Giáo phận Thái Bình 
Tĩnh tâm Linh Mục Giáo phận  

9/6 Thứ 7  
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10/6 CN  Kính trọng thể Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu 
Ngày mừng Bổn mạng Giáo phận  tại Cao Mại 

11/6 Thứ 2 

“Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp II - 
Đợt II” – LÊN ĐƯỜNG 5 
• Thời gian: Từ thứ Hai, ngày 11 đến thứ 

Tư, ngày 13 tháng 6 năm 2018 
• Đối tượng: Dành cho những người đã tốt 

nghiệp khóa Huấn luyện Huynh trưởng cấp 
II - Đợt I 

• Địa điểm : Đại Chủng viện Thánh Tâm 
Thái Bình 

12/6 Thứ 3 “Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp II - 
Đợt II” – LÊN ĐƯỜNG 5 

13/6 Thứ 4 “Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp II - 
Đợt II” – LÊN ĐƯỜNG 5 

14/6 Thứ 5 

Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp II - 
Đợt I”: - LÊN ĐƯỜNG 6 
• Thời gian: Từ thứ Năm, ngày 14 đến thứ 

Bảy, ngày 16 tháng 6 năm 2018 
• Đối tượng: Dành cho những ai đã tốt nghiệp 

khóa huấn luyện Huynh Trưởng cấp I.  
• Địa điểm : Đại Chủng viện Thánh Tâm 

Thái Bình  

15/6 Thứ 6 
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp II - 
Đợt I”: - LÊN ĐƯỜNG 6 

Chủng sinh + Tu sinh : tập vụ hè  

16/6 Thứ 7 Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp II - 
Đợt I”: - LÊN ĐƯỜNG 6 

17/6 CN   Chúa Nhật XI TN 
18/6 Thứ 2 Khai mạc khóa Nội Trú hè 2018 
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Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp I”: - 
VƯƠN LÊN 6 
• Thời gian: Từ thứ Hai, ngày 18 đến thứ 

Tư, ngày 20 tháng 6 năm 2018 
• Đối tượng:  

+ Những người đã qua lớp huấn luyện Dự 
Trưởng (đủ 16 tuổi trở lên) 

+ Những người chưa vượt qua Sa Mạc Cấp 
I của những năm trước 

• Địa điểm: Đại Chủng viện Thánh Tâm 
Thái Bình. 

19/6 Thứ 3 

Khai mạc Năm các Thánh Tử đạo Thái Bình 
và Hưng Yên – tại Gx. Tiên Chu, Hưng Yên 
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp I”: - 
VƯƠN LÊN 6  

20/6 Thứ 4 Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp I”: - 
VƯƠN LÊN 6 

21/6 Thứ 5  
22/6 Thứ 6  
23/6 Thứ 7  
24/6 CN  Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả  
25/6 Thứ 2  
26/6 Thứ 3  
27/6 Thứ 4  
28/6 Thứ 5  

29/6 Thứ 6 Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ 
Ngày Hội đồng GX/GH mừng Bổn Mạng 

30/6 Thứ 7  
 


