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Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình 
___________________________________________________ 

Chương Trình Họp  

Chuẩn bị Khoá Song Nguyền 690 
 

 
1. Phần Khai Mạc: 

a) Hát Kinh Chúa Thánh Thần. 
b) Dâng lời cầu nguyện. 

 

2. Đóng góp ý kiến về:  
a) Điạ điểm tổ chức: Giáo xứ Cha Tiến, Surrey, BC 
b) Duyệt lại Phiếu ghi danh: Chi phí tài liệu, ẩm thực & tiền máy bay cho Cha Minh - khoảng 

100$ - 150$ một người. 
c) Trợ nguyền xin đóng góp tiền ăn, tự túc máy bay. Nếu ở được nhà giáo dân thì tiện, nếu 

không xin anh Châu (Surrey) cho biết để đặt khách sạn gần trung tâm tổ chức khóa. Anh 

chị Hiển Phượng sẽ lập danh sách trợ nguyền và giờ giấc chuyến bay và gởi đến anh Châu 
để nhờ đưa đón.  
  

3. Khóa CBSN 690 năm 2017 (ngày 7, 8, 9 tháng 7, 2017): 
a) Huy Hạnh liên lạc Victoria lo tài liệu: Package cho mỗi khóa sinh gồm có: (1) Huy Hiệu 

Chương Trình, (1) ảnh Thánh Gia, (2) cuốn Kim Chỉ Nam, (2) cuốn Thánh Kinh Tân Ước. 

b) Liên lạc và ghi danh – Surrey (Anh Châu – Anh chị Chánh Linh) 
 Phát đơn và nhận đơn – (Xin xem mẫu Phiếu ghi danh, sửa lại chi tiết tô màu vàng)  

 Lập danh sách Khóa Sinh. 
c) Vận động và kêu gọi: Cha Tiến 

 Mỗi người trong Chương Trình cầu nguyện và giới thiệu người tham dự khóa – Anh 
chị Chánh Linh, hoặc Victoria (Sơn Linh) có thể sang giới thiệu khóa trong thánh lễ 

Chúa nhật 
 Đăng báo điạ phương, giáo xứ, mời gọi giáo xứ bạn ở Vancouver, Victoria, vv. 

d) Các Ban Ngành cho Khóa Căn Bản Song Nguyền: 
 Ấn Loát: Toronto – Huy Hạnh 

 Bảng tên cho Khóa Sinh 
 Nến Thiêng –  mua 30 cây (Sơn Linh / Chánh Linh mua). 
 Bằng Thệ Hôn Một Đời. 

 Tờ Đoan Nguyền. 
 Mua phòng bì lớn và nhỏ cho Hoa Thiêng. 
 Bảng tên dán trước phòng ngủ cho Khóa Sinh ngủ lại trung tâm. 

 Các bảng chỉ dẫn cho các phòng Song Nguyền – Cana – Điều Hành – Vệ sinh 
Nam Nữ, và Giếng Giacóp. 

 Các bảng “Xin Giữ Im Lặng” 

 Ban Âm Thanh: Surrey 
 Hệ thống âm thanh trong phòng Song Nguyền - Cần 2 cordless micro).  

 Hệ thống âm thanh trong phòng Cana – 2 micro đứng, và giá nhạc. 
 Hệ thống âm thanh cho Thánh Lễ Bế Mạc chiều CN ở nhà thờ. 

 Ban Trang Trí: Trợ nguyền Victoria (Sơn Linh)  
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 Victoria mang các Bandrolls trong phòng Song Nguyền và 
 Các bài hát Nụ Hồng Cảm Thông, bài hát trước và sau bữa ăn ở phòng Cana. 

 Biểu ngữ chào mừng khóa sinh trước trung tâm. 
 Bảng ghi số khóa học để chụp hình lưu niệm. 
 Dấu chỉ đường vô trung tâm và bãi đậu xe (Anh Châu – Chánh Linh). 

 Trang trí Bàn thờ Đức Mẹ và Thánh Gia, sắp xếp ghế trong phòng học (Sơn 
Linh & trợ nguyền) 

 Mua hoa cho bàn thờ Đức Mẹ và Thánh Gia trong phòng học và tiệc Cana -  

Sơn Linh phụ giúp Surrey lo 5 bình hoa, 1 hoa cẳm chướng cho mội nam 
khoá sinh, và 1 bó hoa mỗi nữ khóa sinh. Thêm mỗi bó cho 1 Cha tham dự 

trong buổi lễ bế mạc 
 Ban Hình Ảnh: Sơn Linh, Kỳ Ánh 

 Chụp hình cho toàn khóa học trong 3 ngày trong PSN 

 Chụp hình từng cặp Khóa Sinh để làm hình lưu niệm 
 Tiếp Tân & Trật tự: Surrey với sự cộng tác của Trợ Nguyền 

 Ghi danh và thu lệ phí – Anh Châu & Chánh Linh 
 Hướng dẫn Khóa Sinh vào phòng Cana và Song Nguyền. 
 Trách nhiệm phục vụ trong các bữa ăn và giải lao 

 Quý Anh Chị ở Surrey hướng đẫn và hoạch định chỗ đậu xe 
 Trợ nguyền giúp xếp bàn ghế trong phòng Song nguyền và Cana 

 Giữ trật tự trong trung tâm tổ chức khoá 
 Surrey đưa đón trợ nguyền từ phi trường và sắp xếp chỗ ở  

 Ban Phụng Vụ: Surrey và Hiển Phượng 

 Chọn và hướng dẫn 3 cặp cầu nguyện mở đầu - Hiển Phượng 
 Chuẩn bị bàn thờ, chén lễ, bánh, rượu, sách Kinh Thánh cho thánh lễ trợ 

nguyền – Anh Châu hoặc Chánh Linh 
 Chọn người trong khóa đọc sách thánh, các bài đọc vào chiều Chúa nhật nếu 

Thánh Lễ riêng cho khoá. 

 Văn Nghệ: Hiển Phượng, Trung Quý 
 Giúp vui văn nghệ trong các bữa ăn và tiệc Cana 

 Hát trong lúc xưng tội và các thánh lễ 
 In bài hát cho thánh lễ bế mạc nếu lễ riêng 

 Ban Y Tế: (Sơn Linh) 

 Phụ trách tủ thuốc của Chương Trình (Tylenol, Allergy, Aspirin, band aids..). 
 Mua các thuốc cần dùng cho Khóa Sinh và Trợ Nguyền trong 3 ngày khóa  

 Tiệc Cưới Cana: Huy Hạnh 
 Nhờ trợ nguyền trang trí phòng tiệc Cana, bàn thờ Đức Mẹ trong phòng 

Cana, sắp xếp bàn  

 Ban Ẩm Thực: Surrey 
 Thực đơn cho 4 bữa ăn: tối Thứ Sáu, trưa Thứ Bảy, tối Thứ Bảy, và trưa 

Chúa Nhật và 2 bữa ăn sáng Thứ Bảy và Chúa Nhật. 
 Đặt bánh có huy hiệu, rượu cho tiệc chiểu Chúa nhật - sẽ bàn thêm 
 Mua thêm các đĩa, ly, đũa, muỗng, nĩa, v.v. cho các bữa ăn 

 Mua trái cây, café, trà, bánh ngọt, v.v. cho Khóa Sinh dùng trong giờ giải lao  
 Ban Hành Chánh: Victoria 

 Mua đèn cầy và kẹo me, bút viết, giấy trắng, băng keo, markers, laminate 
cho bảng tên Khóa Sinh.  
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 Mang computer, printer, và các đồ dùng cần thiết cho 3 ngày khóa học – Sơn 
Linh & Surrey 

 Thư ký & Thủ quỹ: Surrey & Trợ nguyền 
 Surrey thu tiền lệ phí hoặc donation tại trung tâm và báo cáo chi thu. 

 Lập Danh Sách Trợ Nguyền cho khóa học (Hiển Phượng). 
 Tổng kết tài chánh chi tiêu cho khóa học trong Tiệc Cưới Cana. 
 Kêu gọi ủng hộ nếu cần. 

 Victoria giúp bán sách 
 Trường Nội Dung: Hiển Phượng & Linh Mến 

 Lập thời khóa biểu cho toàn khóa học 
 Tổ chức thực tập các đề tài diễn giải  
 Nhờ anh chi Quyết Điệp giới thiệu sách, và diển giải 

e) Phối Trí Nhân Sự cho 3 Ngày Khóa Học: 
 Trưởng ban tổ chức Cha Tiến, Anh Châu, và Huy Hạnh phối hợp với trợ nguyền 

 Gởi “Thư mời’ đến Đức Cha, và các Cha tham dự: Cha Tiến 
 Xin Cha Tiến ký tên vào tờ Thệ Hôn Một Đời: Huy Hạnh 

 Cha Tiến tuyên bố khai mạc khóa 
 Nhờ trợ nguyền trực phòng Song Nguyền: Hiển Phượng 

 MC lễ khai mạc và tiệc cưới Cana – Huy Hạnh 

 Tiếp đón Cha Minh và trợ nguyền – Surrey. 
 Lo chỗ ở cho khóa sinh và trợ nguyến ở xa – Surrey 

 Xin các anh chị trong BTC (nếu được) đến trung tâm lúc 1pm - 2pm để phụ sắp xếp 
bàn ghế và trang trí phòng học. 
 


