CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG BA GIỒNG
GĐPTTTCG GIÁO HẠT HÓC MÔN
(Hạn chót đăng ký 12/09/2018)
I- Ý nghĩa, Mục đích:
Kết hợp theo nội dung chương trình tổ chức của GĐPTTTCG/TGP.SG, hành hương Năm Thánh kính
các Thánh tử đạo Việt Nam.
Đây là chương trình hành hương cấp giáo tỉnh Sàigòn, được tổ chức cho đoàn thể GĐPTTTCG.
Tham dự viên sẽ được nghe cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng, Lm. Tổng linh hướng GĐPTTTCG giới thiệu
về ý nghĩa Năm Thánh – cha Phaolô Trần Kỳ Minh, Lm Tổng đại diện Gp Mỹ Tho giới thiệu về 27 vị Tử
đạo – tham quan kính viếng các Thánh tử đạo tại Ba Giồng – tham dự Thánh lễ do Đức giám mục Phêrô
Nguyễn Văn Khảm chủ tế và nhận ơn Toàn xá.
Chương trình từ 08 giờ đến 13 giờ ngày 21.09.2018 được tổ chức như sau:
- 8:00 – Đón tiếp quý cha và các đoàn hành hương.
- 8:30 – Khai mạc.
- 9:00 – Giới thiệu ý nghĩa 30 năm (19.06.1998 – 19.06.2018) ngày tuyên phong 117 Thánh tử đạo
Việt Nam (do cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng, Lm. Tổng linh hướng GĐPTTTCG trình bày).
- 9:15 – Giới thiệu về trung tâm hành hương Ba Giồng và 27 vị Tử đạo tại đây do cha Phaolô Trần Kỳ
Minh, Lm Tổng đại diện Gp Mỹ Tho trình bày).
- 9:45 – Cộng đoàn viếng di tích và mộ các Thánh tử đạo, nguyện kinh và dâng hương.
- 10:45 – tập trung tại lễ đài nghe cha Tổng đại diện Gp Mỹ Tho công bố Thư mở Năm Thánh tôn vinh
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của Hội đồng Giám mục VN.
- 11:00 – tham dự Thánh lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế. Phát biểu cảm ơn của Ban tổ
chức TGP.
- 12:00 – dự bữa cơm hiệp thông và kết thúc buổi lễ.
II- Kế hoạch và lộ trình di chuyển của hạt Hóc Môn:
1. Địa điểm hành hương: Trung tâm hành hương Gx Ba Giồng thuộc giáo phận Mỹ Tho, tọa lạc tại địa chỉ:
ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Lộ trình di chuyển bằng xe 40 chỗ từ Hóc Môn đến ấp Tân Quới khoảng 84km sẽ mất khoảng 120 phút.
2. Đón khách: Xe có mặt tại địa điểm quy định đón khách lúc 4h30 ngày 21/09/2018. Khởi hành đúng 5h tại
mỗi địa điểm. Di chuyển và sẽ tập trung tại đầu đường dẫn cao tốc Trung Lương khoảng 6h. Cùng họp đoàn
và tiếp tục di chuyển lúc 6h30 đến Trung tâm Hành hương, tập trung tại đây muộn nhất là 7h30.
Tùy theo số lượng đăng ký để bố trí xe đón tại các điểm (có thể bố trí riêng nếu đông).
- Điểm I: Cụm giáo xứ Châu Nam, đón các đoàn gồm: Châu Nam, Nam Hưng, Tân Hiệp, Cầu Lớn trên
đường sẽ đón Bùi Môn.
- Điểm II: Cụm giáo xứ Trung Chánh, đón các đoàn gồm: Trung Chánh, Trung Mỹ Tây, Bạch Đằng, Tân
Mỹ, Bà Điểm.
- Điểm III: Cụm giáo xứ Tân Hưng, đón các đoàn gồm: Tân Hưng, Chợ Cầu, Tân Đông, Tân Quy, Ba Thôn,
trên đường sẽ đón Lạc Quang.
3. Nhân sự phụ trách:
A - Ban Tổ chức: Phụ trách tổng thể: Gioan Trương Quang Vũ – P.Ngoại Vụ BCH giáo hạt. Chịu trách
nhiệm điều phối xe và toàn chương trình hành hương.
a)- Cụm I: Giáo xứ Châu Nam
 Gioan Trương Quang Vũ
 Phêrô Đoàn Văn Phụ
 Maria Nguyễn Thị Nhi (XĐ Châu Nam)

Phụ trách chính
Trợ lý 1
Trợ lý 2

ĐT: 0903 615 045
ĐT: 0946 95 95 33
ĐT: 0986 991 657

b)- Cụm II: Giáo xứ Trung Chánh
 Aquynas Lê Văn Tâm
Phụ trách chính
 Thomas Nguyễn Anh Khải
Trợ lý 1
 Giuse Nguyễn Ngọc Bích (XĐ Trung Chánh) Trợ lý 2

ĐT: 0918 47 53 53
ĐT: 0902 99 32 14
ĐT: 0904 294 820

c)- Cụm III: Giáo xứ Tân Hưng
 Don Bosco Vũ Đình Thạc
Phụ trách chính
 Vicente Maria Trần Văn Tĩnh
Trợ lý 1
 Vicente Nguyễn Duy Tân (XĐ Tân Hưng)
Trợ lý 2

ĐT: 0933 554363
ĐT: 0165 244 8247
ĐT: 0166 38 33 776

d)- Nhân sự truyền thông: Ghi nhận hình ảnh, bài viết đăng trên trang mạng
 Thomas Nguyễn Anh Khải
 Giuse Nguyễn Chính Thành
e)- Nhân sự liên kết: Liên kết với giáo phận, đóng góp tài chính với giáo phận, nhận địa điểm tập trung tại
Ba Giồng. Tiếp nhận khẩu phần ăn trưa và phân phối cho các cụm.
 Don Bosco Vũ Đình Thạc (Thông tin liên lạc tình hình)
 Anna Nguyễn Thị Minh Lý (phụ trách hậu cần)
 Gioan Thiều Văn Hóa (phụ trách quản lý tài chính)
g)- Nhà xe: A. Vinhsơn Đoàn Tất Thành (Xđ Bà Điểm) ĐT: 0907174302. Phụ trách điều động xe theo yêu
cầu của Ban tổ chức, cung cấp nước uống và khẩu phần ăn sáng cho các điểm đón khách.
Tại các xứ đoàn, Đoàn trưởng (hoặc người thay thế) có trách nhiệm mời gọi và thu nhận đăng ký (thu tiền
và ghi số ĐT). Hạn chót đăng ký vào ngày 12/09/2018 (nộp danh sách và tiền mặt cho Ban tổ chức).
Phân công anh Phụ (cụm 1), anh Hóa (cụm 2), anh Tĩnh (cụm 3) sẽ liên lạc với các xứ đoàn trong khu vực
phụ trách để thu danh sách đăng ký và tiền mặt chậm nhất ngày 15/09/2018. (không thu nhận Tham dự viên
đăng ký trễ kể từ ngày này). Các vị này sẽ giao danh sách cụ thể cho A. Sơn (Thư ký) để thực hiện Bảng
danh sách tham dự viên cho các cụm. A. Vũ phụ trách báo cáo về TGP số lượng tham dự viên của Hóc Môn.
Các nhân sự phụ trách Cụm có trách nhiệm liên lạc với các đoàn trong cụm của mình, nhằm đôn đốc và
thống kê thực tế khi lên xe, cũng như quản lý hành trình theo kế hoạch. Trước khi khởi hành cần nhắc nhở,
điểm danh các tham dự viên trong đoàn của mình, nhận khẩu phần ăn sáng, và liên lạc thường xuyên với
Ban tổ chức để nắm các tình hình chuyển động thực tế.
Các nhân sự Trợ lý, giúp Phụ trách cụm các công việc sắp xếp và ổn định đoàn đi. Cắt đặt người phụ trách
các xe trong cụm. Tiếp nhận phần ăn sáng, ăn trưa và phân phối cho tham dự viên trong cụm. Nhân sự Trợ
lý 2 liên hệ và sắp xếp nơi gửi xe máy của tham dự viên (nếu có), nơi đậu xe đón khách, quản lý trả xe máy
khi về đến nơi.
B - Tham dự viên:
Bao gồm đoàn viên và gia đình. (không nên dẫn theo trẻ nhỏ vì dễ bị ngạt và thất lạc nơi đông người,
Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm về các sự cố xảy ra). Tham dự viên cần thực hiện đúng giờ giấc và
tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, không được tranh cãi gây gỗ nhau trong quá trình hành hương. Mọi
thiệt thòi sẽ không được giải quyết khi tự ý làm trái quy định này. Thường xuyên gắn kết với thành viên phụ
trách trực tiếp và các tham dự viên đi chung xe.
Đoàn viên thực hiện đồng phục nghiêm chỉnh khi tham dự hành hương. Nam áo trắng dài tay, cà vạt,
huy hiệu. Nữ áo sơ-mi trắng dài tay, dây quàng, huy hiệu.
Xây dựng tinh thần phục vụ tập thể và hướng thiện khi đi hành hương.
C - Chi phí: Mỗi tham dự viên đóng góp 125.000đ trong đó được chi như sau:
- 100.000đ: Tiền xe
- 20.000: Tiền ăn trưa (đóng cho GP phụ trách)
- 5.000: Tiền ăn sáng ( có Ân nhân đã tài trợ ½ chi phí này)
Hóc Môn, ngày 01 tháng 09 năm 2018
Tm. Ban Tổ chức

Gioan Tröông Quang Vuõ

