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BẢN BÁO CÁO TỔNG KẾT KHÓA NỘI TRÚ HÈ 2019 

 

Trọng kính Đức Cha Phêrô chủ chăn giáo phận thái bình 

Kính thưa cha Giám Đốc nhà chung, quí cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý 
Thầy chủng sinh, quí dì Nhà Chung Thái Bình. 

Kính thưa Quý Khách, Quý Phụ Huynh, cùng các em nội trú rất thân 
mến. 

Hằng năm cứ vào dịp hè, Đức Cha Phê rô giám mục giáo phận thái bình, 
vị mục tử nhân lành, đã qui tụ các em thiếu nhi trong và ngoài giáo phận không 
phân biệt lương giáo, về ngôi nhà chung thân thương của giáo phận để làm nên 
khóa nội trú hè. Với mục đích giáo dục dự phòng của cha thánh (Gioan bosco). 
Với ước mong những mầm non xanh tốt này sẽ trở nên những công dân tốt, hữu 
ích cho gia đình, xã hội và nuôi mầm ơn gọi trong giáo hội. 

Nhìn lại chặng đường 43 ngày qua, các em luôn dâng lời tạ ơn Thiên 
Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã thương ban. Để khép lại Nội Trú Hè Yêu 
Thương, với biết bao kỷ niệm đẹp đang trào dâng trong trái tim của từng em. 
Giờ đây con xin phép được báo cáo sơ lược về hoạt động Nội Trú  Hè 2019 như 
sau: 

- Nội Trú Hè được hình thành năm 2016 được khởi xướng từ nơi Đức Cha 
Phê rô chủ chăn giáo phận Thái Bình. 

- Năm 2019 với tổng số là 401 em. 312 em nam, 89 em nữ (không có 
bán trú) chia làm 4 khối. 

- Khối 6: 103 
- Khối 7: 120 
- Khối 8: 101 
- Khối 9: 77 
- Có 100 em nội trú cũ. 
- Có 17 tỉnh thành trong cả nước tham gia nội trú hè gồm có: (sài gòn, lâm 
đồng, bình phước, vũng tàu, quảng ngãi, hà tĩnh, hà nội, phú thọ, 
vĩnh phúc, lạng sơn, hà nam, nam định, hải phòng, quảng ninh. Ninh 
bình, thái bình, hưng yên) 

Hầu hết đều được các bậc phụ huynh tin tưởng gửi con em về nhà chung 
giáo phận để đức cha, quí cha, quí thầy, quí dì hướng dẫn, dạy giỗ, và làm quen 
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với môi trường nhà chung, giúp các em phát triển toàn diện con người về kĩ 
năng sống (làm người tốt), nhất là trong đời sống thiêng liêng, đạo đức và nhân 
bản kitô giáo, và giúp cho các em phát triển trong ơn gọi. 

Sau đây là một vài nhận xét chung về các em nội trú hè 2019 

1. CÁC MẶT ƯU ĐIỂM 
 Về Nhân sự nội trú gồm có: 

- Đức cha giáo phận, quí cha, quí thầy phó tế, quí thầy chủng sinh, quí thầy 
mãn trường, quí dì. 

- Tổng cộng 110 nhân sự, đồng hành cùng các em trong suốt 43 ngày qua. 
- Trong đó có 30 nhân viên, gồm có cha quản lý, quí thầy, quí dì, phục vụ 

khu nhà bếp, đi chợ, nấu ăn, thiết kế các bữa ăn hằng ngày cho các em. 
 Về Đời sống thiêng liêng:  

- Các em đã xưng tội sốt sắng ngay từ tuần đầu mới đến, tham dự thánh lễ 
tiếng việt, tiếng anh, rước lễ thường xuyên, viếng thánh thể chung và 
riêng trong ngày, đọc kinh mân côi, nghe Lời Chúa vào mỗi buổi tối trước 
khi đi ngủ. 

- Hầu hết các em rất đạo đức sốt sáng, tham dự thánh lễ ngồi nghiêm trang, 
hăng say trả lời những câu Lời Chúa trong thánh lễ, mỗi khi đức cha, quí 
cha hỏi. Các em nam cũng như nữ giúp lễ, thay phiên nhau theo các tổ 
cách trang nghiêm. 

 Đời sống nhân bản: 
- Đức Cha đã thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ, và giúp cho các em nhìn về 

tương lai, trong nhiều khía cạnh, đặc biệt ngài giúp cho các em, sống cao 
thượng hơn, sống khỏe hơn, sống năng động hơn, sống mạnh mẽ hơn, 
sống khôn ngoan hơn, sống tốt lành hơn, sống vui tươi hơn, sống xinh 
hơn, sống đẹp hơn.  

- Bên cạnh đó, các em cũng được cha Giám Đốc nhà chung Giuse Trịnh 
Tiến Thành, quí Cha, quí thầy và quí dì, hướng dẫn các em trong các giờ 
nhân bản, để các em trở thành một con người tốt, luôn có lòng biết ơn với 
tất cả mọi người. Ngày đêm quí cha, quí thầy, quí dì hộ trực, đồng hành 
với các em mọi nơi mọi chốn, từ nhà thờ, nhà ăn, phòng ngủ, các sân chơi 
thể thao, vệ sinh tắm giặt, ốm đau bệnh tật, quí cha, quí thầy, quí dì đã hy 
sinh ân cần hướng dẫn chỉ bảo dạy dỗ các em. 

 Về học tập 
- Các em được học giáo lý vào các buổi chiều chúa nhật tại nhà thờ chính 

tòa, đọc sách thư viện để mở rộng kiến thức, cũng như ghi chép cá nhân, 
viết cảm nhận cuối khóa hè nội trú, viết thư gửi Đức Mẹ, viết những ý 
nguyện riêng. 
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- Các em học môn tiếng anh phổ thông (lễ tiếng anh, những kinh cần 
tiếng anh), các môn năng khiếu như: đàn, nhạc, ca hát, thể thao. 

- Các em cũng được giao tiếp tiếng anh hằng ngày với các thầy chuyên 
môn tiếng anh và các Sr nước ngoài. Ngoài ra các em còn được học môn 
kĩ năng sống, của cô lan anh –hà nội và cách chữa bệnh sơ cứu cho 
chính bản thân mình và có thể giúp cho những người thân trong gia 
đình. 

 Về Thể thao: 
-  Để phát triển con người toàn diện theo phương châm (tinh thần minh 

mẫn trong một thân xác khỏe mạnh), có tính năng động, quí thầy, quí 
dì trong ban thể thao đã huấn luyện các em các kỹ năng chơi vào mỗi buổi 
chiều, và (sáng thứ năm, sáng thứ bảy và sáng Chúa nhật hằng tuần) 
có thi đấu, khen thưởng: như môn bóng đá. bóng bàn, bóng rổ, bi lắc, cầu 
lông, lắc vòng, kéo co, nhẩy dây vv. 

- Hai lần các em trong đội tuyển đi đá giao hữu với các đội bóng Fc hà nội 
đều thắng. 

- Bặc biệt đại hội Olimpich giáo phận, các em trong đội tuyển đã dành 
chiếc cúp vàng môn bóng đá.  

- Hiện nay một em đang đi thi đấu trong đội tuyển Fc Công Tuyền bên 
trung quốc, và một em chuẩn bị đi thi đấu bên thái lan. 

 Văn nghệ, giải trí 
- Để cuộc sống thêm ý vị hơn, vui tươi hơn, nhộn nhịp hơn, năng động hơn, 

vào mỗi buổi tối Chúa Nhật, quí cha, quí thầy, quí dì đã tạo cho các em 
một sân chơi bổ ích, có chương trình văn nghệ hát cho nhau nghe, tạo cho 
các em có cơ hội làm quen về năng khiếu, các nhạc cụ như đàn ooc-gan, 
đàn ghi ta, sáo, kèn, ca hát, cử điệu, diễn kịch, đánh nhịp trong thánh lễ, 
làm MC, bình luận viên bóng đá, tập cho các em có tính bạo dạn, tự tin, 
trước công chúng và trên sân khấu.  

 Đi giã ngoại công viên nước và thăm quan bảo tàng thái bình.  

Là một hình thức tốt để giáo dục các em, đi ra bên ngoài các em sẽ khám phá, 
học hỏi và bổ túc cho mình thêm kinh nghiệm sống.  

- Hai lần các em đi công viên nước Thái Bình, từ sáng cho tới chiều, để thể 
hiện chính mình có sức khỏe tốt, các em đi bộ với đoạn đường gần 2km. 

- Các em đi thăm quan bảo tàng thái bình, để tìm hiểu và học hỏi thêm về 
mảnh đất và con người thái bình.  

 Vui chơi hội chợ ẩm thực. 
- Gồm có các em ngoại trú, các em giáo lý nhà thờ chính tòa, và các em nội 

trú. Với 40 gian hàng các trò chơi dân gian giải trí và gần 10 gian hàng 
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ẩm thực với các món ăn đồ uống mà các em ưa thích, với sự tham dự của 
gần 1.000 em 

 Về Sức khỏe 
- Nhìn chung thể lực các em nam cũng như nữ rất tốt, không có em nào 

mắc bệnh nặng, hoặc bệnh lây nhiễm. Do thời tiết thay đổi một số em: 
đau đầu, sổ mũi, dị ứng, đau bụng, viêm họng cấp. 

 Ăn uống hằng ngày 
- Các em nội trú với phương châm: (đóng cửa nhà thuốc mở cửa nhà ăn) 

70 bàn ăn mỗi bữa x 1 ngày = 210 bàn ăn một ngày, hầu hết các em 
đều ăn tốt, ăn ngon miệng, không em nào bỏ ăn trừ một vài em bị ốm, 
phần đa các em lên 2-3 kg. Một ngày ăn ba bữa chính và một bữa ăn dặm 
trước giờ chơi thể thao.  

 Về Tính tình các em 
- Nhìn chung, các em rất sẵn lòng đón nhận sự hướng dẫn dạy bảo của Đức 

Cha, Quý Cha, Quý Thầy, quí dì. Bốn mươi ba ngày qua, các em đã đóng 
góp phần mình để làm nên một lối sống chung, một mô hình Nội Trú Hè 
Yêu Thương.  

- Nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn và sự tận tình hướng dẫn của Đức Cha, 
Quý Cha, Quý Thầy, quí dì, các em dần dần tập cho mình những thói 
quen tốt, những lối hành xử văn minh (thưa gửi lễ phép lịch sự) đi nhà thờ 
áo đồng phục, bỏ áo trong quần, từ phòng ngủ, khu nhà ăn, khu vui chơi 
giải trí, khu tắm giặt, nhà vệ sinh, mọi thứ đã trở nên gọn gàng có tính 
nhân bản hơn.  

 Các phụ huynh đến thăm. 
- Vào các ngày chúa nhật và các ngày nghỉ có các phụ huynh đến thăm các 

em (vì lý do nhớ con, nhớ cháu) 
- Một số phụ huynh xin cho con về thi giáo lý và nâng cấp khăn thiếu nhi 

thánh thể. 
- Một số trường chuyên học hè sớm, nên phụ huynh đã xin cho con về sớm 

sau 15/7 để đi học, tổng số có 30 em (hôm nay cũng có mặt trong buổi 
lễ bế giảng nội trú hè). 

2. CÁC MẶT KHUYẾT ĐIỂM 
- Với 400 em nội trú cũng là 400 tính tình khác nhau từ các miền, bắc, 

trung, nam, khi mới gia nhập khóa nội trú hè, vì tuổi trẻ nông nổi và bồng 
bột, thiếu kiên nhẫn, muốn thể hiện chính mình, hay bốc đồng, nói năng 
thiếu suy nghĩ, hay cãi lại, vội vàng hành động, chưa biết quí trọng của 
chung cũng như của riêng, đi lễ, đi học vẫn còn một số em, ngủ gật nói 
chuyện riêng. Chính điều đó đôi khi đã làm xáo trộn trong bầu khí sống 
chung. 
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Con xin chân thành cảm ơn Đức Cha, quí cha, quí thầy, quí dì, quí phụ 
huynh, quí khách và các em nội trú, đã lắng nghe bản báo cáo này. 

 


