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

============================== 
Thái Bình, ngày 18/5/2019 

  
THÔNG BÁO 

V/v Tổ Chức Ngày Lễ Sinh - Ơn Gọi và Thiếu Nhi Thánh Thể 
  

Kính gửi : Quý Đức Ông, quý Cha, quý Viên Chức Hội Đồng Giáo Xứ, Giáo Họ 

Kính thưa quý Đấng bậc và cộng đoàn, Giáo phận chúng ta sẽ hân hoan tổ chức 
ngày Lễ Sinh, Thiếu Nhi Thánh Thể mừng Bổn mạng Đaminh Saviô. 

Đây là ngày dịp thuận lợi giúp các em Lễ Sinh và Thiếu Nhi Thánh Thể được huấn 
luyện, giáo dục nhân bản và sống đạo. Vậy, kính xin quý Cha sắp xếp, tạo điều kiện 
và động viên cho tất cả em Lễ Sinh và đoàn sinh (ngành Thiếu – Nghĩa – Dự - 
Huynh Trưởng) tham dự ngày đặc biệt dành cho các em.   

Kính mời quý Đức Ông, quý Cha Tuyên Úy các Hiệp Đoàn, quý cha cố gắng cùng 
tham dự, đồng hành với các em trong ngày này. 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian: Thứ bảy, ngày 01/6/2019 

2. Địa điểm: Tòa Giám Mục Thái Bình 

3. Đăng ký: Kính xin quý cha gửi danh sách đăng ký (các em tham dự và người phụ 
trách) cho chúng con trước ngày 27/5/2019. Số điện thoại liên hệ : Cha 
Giuse Diện (0912847692) hoặc Phòng thường trực Tòa Giám Mục 
(02273831361)  

4. Thời khoá biểu và diễn tiến sự kiện 

• 06g30 - 07g00 : Tiếp đón và ổn định (ăn sáng tự túc)  
• 07g00 - 07g15 : Tập trung tại quảng trường theo thứ tự Giáo hạt – Giáo xứ 

• 07g15 - 7g30 : Nghi thức Chào cờ -  khai mạc  Đại hội 

1.     Chào đón quý Đấng bậc và quan khách tại lễ đài 

2.     Giới thiệu các thành phần tham dự 

3.     Nghi lễ chào cờ - “Thiếu Nhi Tân Hành Ca” 

4.     Vũ Điệu “Tình Hiệp Nhất” – (HT Hạt Thành Phố) 

5.      Giới thiệu tổng quát Đại hội 

6 .     Cha Tuyên Úy Liên Đoàn TNTT Giáo phận chào mừng 



7.      Vũ điệu “Em Học Với Chúa” – (HT Hạt Thành Phố) 

• 07g30 -07g45 : Nghi Thức Diễu Hành  – Thứ tự: 

Ban cờ liên đoàn đại hội dẫn đầu 

Đại diện TNTT của 108 giáo xứ - Cờ xứ đoàn - mỗi giáo xứ 6 em 

Đại diện lễ sinh của 108 giáo xứ - mỗi giáo xứ 6 em 

Đại diện lễ sinh đồng phục của Giáo phận  

• 07g45 - 08g15 : Đức Cha Huấn Đức 

• 08g15 - 08g30 : Phổ biến lịch thi đấu thể thao 

• 08g30 - 11g15 : Thi đấu thể thao 

- Môn bóng đá:  

+ Ngành Thiếu (9-11 tuổi) – (8 đội – 8 Giáo hạt – đấu vòng loại chọn đội 
nhất vào chung kết 

+ Ngành Nghĩa (12-14 tuổi) – (8 đội – 8 Giáo hạt – đấu vòng loại chọn đội 
nhất vào chung kết 

+ Ngành Dự Trưởng – Huynh Trưởng (15-18 tuổi) – (8 đội – 8 Giáo hạt – 
đấu vòng loại chọn đội nhất vào chung kết 

- Ở các bộ môn khác như: Cầu lông/ Đá cầu / Bóng bàn / Bi lắc… cũng sẽ thi 
đấu theo thể thức như trên. 

• 11g15 -11g30 : Giải lao 

• 11g30 -12g00 : Cơm trưa 

• 12g30 – 13g45 : Trò Chơi Dân Gian + Thi Hát + Thi các Nhạc cụ 

- Biểu diễn ca hát : Bình chọn 3 đơn ca điểm cao nhất 

- Biểu diễn đàn Organ : Bình cọn 3 người điểm cao nhất 

- Biểu diễn các nhạc cụ : Bình chọn 3 người điểm cao nhất 

• 13g45 – 15g00 : Thi Giáo Lý 

- Nội dung thi:  

+ Tài Liệu Hồng Ân Huấn Giáo Cấp 

+ 40 câu hỏi trong Thánh lễ 

- Thể lệ thi :  

+ Tất cả các tham dự viên đều được quyền thi 

- Hình thức thi: 

+ Các câu hỏi dành cho tất cả các tham dự viên (ai giơ tay trước sẽ được 
quyền trả lời) 



+ Thi trắc nghiệm, chọn câu trả lời đúng, sai hoặc A, B, C hay điền từ còn 
thiếu. 

• 15g00 - 15g45 : Chung kết Bóng Đá 

• 16g00 - 16g15 : Tập trung về Giếng trời 

• 16g15 - 16g30 : Kiệu Thánh Đaminh Savio và Thánh Giuse Nguyễn Duy 
Khang 

• 16g30 -  17g30 : Thánh lễ 

• 17g30 -  17g45 : Trao giải – Phát thưởng 

• 17g45 - 18g00 : Nghi thức hạ cờ - Bế mạc Đại hội 

 

Ghi chú : Những điều cần biết trước khi tham dự 

1.       Đối tượng tham dự : Ngành Thiếu – Ngành Nghĩa – Ngành Trưởng 

2.       Mỗi em tham dự xin đóng góp : 20.000đ 

3.       Các em tham dự mặc đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể  

4.       Các em lễ sinh mang thêm áo giúp lễ để mặc khi tham các nghi thức và 
Thánh lễ 

5.      Quý cha đăng ký với ban tổ chức số các em tham dự trước ngày 
25/5/2019         

6.      Mỗi giáo xứ có ít nhất 1 trưởng trách nhiệm chính điều hành Xứ đoàn 
của Giáo xứ mình. 

7.      Các em cần học giáo lý trong sách giáo lý Hồng Ân Huấn Giáo theo 
chương trình học trong năm. 

8 .     Thi giáo lý : Thi đại trà cho tất cả các tham dự viên 

9.      Thể thao : Mỗi giáo hạt chọn các cầu thủ và vận động viên để thi đấu các 
môn sau : Bóng đá, đá cầu, cầu lông, bóng bàn. 

Kính chúc quý Cha, quý viên chức HĐGX/GH, các em Lễ sinh – Ơn gọi và 
Thiếu nhi Thánh Thể dư tràn ơn Chúa Phục Sinh. 

TM. Ban Tổ Chức 

Linh mục Gioan Chu Văn Yên 

Văn phòng TGM Thái Bình 

 


