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THƯ MỜI  
Tham Dự Khóa Dự Trưởng Nghĩa Sinh Công Giáo Giáo Phận Vinh 

 

Gia đình Nghĩa Sinh Công Giáo là một tổ chức Công Giáo tiến hành được thành lập 

cách nay trên 55 năm (vào ngày 12/06/1963) với mục đích giúp đỡ giới trẻ thành công 

hơn trong việc học vấn, phấn khởi hơn trong việc làm và nhiệt tình hơn trong các hoạt 

động bác ái, xã hội, giáo dục với tinh thần của một người phục vụ - một người giúp việc 

khiêm hạ. 

Khóa Dự trưởng Nghĩa sinh Công giáo được tổ chức nhằm trang bị cho giới trẻ những 

kỹ năng cần thiết cho đời sống tâm linh, trí tuệ, thể lực và tình cảm. Nội dung huấn 

luyện chú trọng vào bốn lãnh vực cần thiết của nhân văn là kiến thức, phẩm hạnh, kỹ 

năng phục vụ và lãnh đạo. Những đề tài thảo luận và học tập tiêu biểu trong các khóa 

huấn luyện Nghĩa sinh Công giáo như sau: 

 Kỹ năng người Phục vụ/người Giúp việc (Servant Skills); 

 Kỹ năng Làm việc theo Nhóm (Teamwork Skills); 

 Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ (Servant Leadership); 

 Kỹ năng Lãnh đạo Khiêm hạ (Leading with Humility); 

 Kỹ năng Lãnh đạo Nêu gương (Leading by Example); 

 Kỹ năng Lãnh đạo Thăng hóa (Transformational Leadership); 

 Kỹ năng Lãnh đạo theo Tình huống (Situational Leadership); 

 Kỹ năng Lãnh đạo theo Sở trường (Strengths-based Leadership) và các bộ môn 

Khoa học Xã hội và Nhân văn khác. 

Nghi thức Tuyên hứa 

Sau khóa huấn luyện, mỗi tham dự viên được quyền tự do lựa chọn tham dự các hoạt 

động bác ái, xã hội, giáo dục và tham dự nghi thức tuyên hứa. Trong nghi thức nầy, 

người tham dự cam kết ba lời hứa trước mặt Thiên Chúa và anh chị em cùng đoàn đội 

với mình: 

1. Cải thiện bản thân; 

2. Giúp ích tha nhân; 

3. Tự luyện lãnh đạo bản thân. 

Hội họp và Công tác 

Mỗi nhóm Nghĩa sinh Công giáo được gọi là một gia đình, có từ 5 đến 7 thành viên, 

được tự thành lập để giúp nhau cải thiện bản thân, giúp ích tha nhân và tự luyện lãnh 

đạo bản thân. Mỗi gia đình được tổ chức, phân công và phân nhiệm (như gia trưởng, thư 

ký, thủ quỹ, công tác, sinh hoạt, huấn luyện). Mỗi gia đình tự ấn định các buổi hội họp 

định kỳ (như mỗi tháng một lần, vào ngày thứ Tư của tuần thứ Nhất) để cầu nguyện, học 

hỏi chuyên môn, tường trình thành quả công tác, phân chia công tác mới, sinh hoạt tập 

thể, luân phiên phục vụ và lãnh đạo. 

Tổ chức và Điều hành 

Nghĩa Sinh được tổ chức và điều hành trong tinh thần gia đình tiêu biểu như sau: 

 Gia đình Nghĩa Sinh Công giáo Giáo xứ; 

 Gia đình Nghĩa Sinh Công giáo Giáo phận; 

 Gia đình Nghĩa Sinh Công giáo Giáo hội Việt Nam. 
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Thăng tiến Học vấn và Nghề nghiệp 

Hội đồng Huynh trưởng Nghĩa Sinh là nguồn tư vấn để các thành viên có thể tiếp tục 

việc học thêm ở bậc Cử nhân, Cao học hay Tiến sĩ, và chọn ngành nghề tương xứng. 

Điều kiện Tham dự Khóa học 

 Nam, nữ Công Giáo có trình độ Cao đẳng trở lên; 

 Tuổi từ 20 đến 40; 

 Có tinh thần phục vụ cao, yêu thích làm việc nhóm, và có sức khỏe tốt; 

 Ban Tổ chức sẽ đài thọ mọi chi phí (ăn, ở, tài liệu học tập...) cho các học viên 

tham gia khóa học. 

Thời gian và địa điểm  

Khóa học sẽ được tổ chức vào các ngày 17, 18 và 19 tháng 7 năm 2018, tại Tòa Giám 

Mục Xã Đoài. 

Ghi danh tham dự 

Để ghi danh tham dự, xin vui lòng ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, thuộc giáo xứ, số 

điện thoại, địa chỉ email và gửi đến cha Fx. Nguyễn Hồng Ân, sđt: 0916571117 hoặc 

email: fxhongan@gmail.com. Ban tổ chức sẽ thông báo chương trình chi tiết của Khóa 

Dự trưởng Nghĩa sinh Công giáo đến email của quý tham dự viên. 
 

Hội Đồng Huynh Trưởng Nghĩa Sinh 

 

CHẤP THUẬN CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN 
 

Tôi cho phép Gia đình Nghĩa Sinh Công Giáo được phép tổ chức khóa Khóa Dự trưởng 

Nghĩa sinh Công giáo tại Giáo phận Vinh. Xin quý Cha, quý Tu sĩ và quý Chức giúp đỡ 

Gia đình Nghĩa Sinh trong việc huấn luyện, đào tạo và thực hiện các công tác bác ái, xã 

hội và giáo dục nhân bản theo tinh thần và giáo huấn của Giáo hội Công Giáo. 

 

Xã Đoài, ngày 18 tháng 6 năm 2018 
 

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH 

 
 

 

 

 

+ Phaolô Nguyễn Thái Hợp 
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