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 Nội dung: Bước vào Hành trình yêu thương, người Giáo lý viên được 

mời gọi hình lại trải nghiệm của mình về cuộc đời theo Chúa. Với 

điểm nhấn về 3 cuộc hành trình: trở về, cảm nghiệm, và ra đu 

 

 Thời gian: từ 9g00 đến 11g35 thứ Tư hàng tuần trong tháng 7/2017,  

 Trạm khởi hành ở nhà. 

o 10 phút (9h00 – 9h10) 

 Khởi hành di chuyển dến đập:  

o 25 phút (9g10 – 9g35):  

 Trạm dẫn nhập Sau khi xuống xe  

o 10 phút (9g35 – 9h45) 

 Mỗi trạm: 30 phút Gồm: Sát hạch 10; thời gian di chuyển 

+ Giải mật thư 7 phút; vượt khó 13. Tổng cộng 3 trạm  

o 90 phút (9h45 – 11g15) 

 Trạm Kết thúc trước khi lên xe:  

o 15 phút (11g15 – 11g30) 

 Kết thúc hành trình trở về Giáo xứ Thái Hòa  

o 20 Phút (11g30 -11g50) 

 Địa điểm: Đập nước thuộc Gx.Thái Hoà.  

 Phương tiện di chuyển: Xin cha liên hệ 4 xe tải 

 Hình thức: Hành trình trò chơi lớn mời gọi các bạn Giáo lý viên là 

những sứ giả lòng thương xót dõi theo cuộc đời của Chân Phước Anrê 

Phú Yên. Cụ thể qua việc trải ngiệm ba điểm nhấn trong ba trạm của 

hành trình: 1. Hành trình lời mọi gọi của Cha Đắc Lộ, 2. Hành trình 

dấn thân cho sứ mạng rao giảng Tin Mừng; 3.Hành trình tuyên xưng. 

Để rồi, cả đội cảm nhận và diễn tả ra bên ngoài bằng việc sử dụng 

những vật dụng có được khi đến các trạm trong trò chơi lớn, vẽ lại 

chân dung của Chân Phước Anrê Phú Yên cùng các điểm nhấn: 

1. Chân Phước Anrê Phú Yên mẫu gương cuộc đời người GLV 

2. Sau khi đến ba trạm chính của trò chơi lớn. Nêu lên cảm nhận 

của đội về hành trình theo Chân Phước Anrê Phú Yên 
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3. Ôn lại những kiến thức được thụ huấn trong khóa huấn luyện 

 Diễn tiến:  

 Ở trạm khởi hành tại nhà thờ: Các đội sẽ được cảm nghiệm về 

tình yêu và được mời gọi hãy ra đi tới các trạm tìm kiếm điểm 

tựa cuộc đời chính là tình yêu Đức Kitô. 

 12 đội sẽ tập trung ở nhà vòm Giáo xứ để nghe phổ biến luật 

chơi. Sau đó nhận mật thư (thổi morse-cực kỳ đơn giản) có nội 

dung hướng dẫn các đội lên xe. Các đội đồng loạt xuất phát.  

 Khi vào tới đập 12 đội chia làm ba cụm mỗi cụm 4 đội. Ba cụm 

sẽ nhận mật thư để tới ba trạm, có thời gian quy định để ba 

trạm sẽ đồng loạt thả các đội.  

 Ba cụm sẽ xoay vòng theo chiều ngược kim đồng hồ. Mỗi đội 

sẽ ở các trạm trong vòng 10 phút, sau 10 phút, trạm trưởng sẽ 

chấm điểm, ký giấy thông hành và phát mật thư cho toàn đội 

đến trạm tiếp theo. Ở mỗi trạm sẽ có cả trò chơi cho từng đội 

và trò chơi tập thể. Nếu chỉ có một đội đến, trạm trưởng sẽ cho 

chơi trò chơi theo đội. Nếu có hai, ba, bốn đội đến cùng một 

lúc, trạm trưởng sẽ tiếp tất cả và cho chơi trò chơi tập thể.  

TRẠM 
TÊN 

TRẠM 

NHÂN 

VẬT 
ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG 

THỜI 

GIAN 

Xuất 

phát 
 

Người dẫn 

chuyện 
 

Khơi gợi lại cuộc đời 

của Chân Phước 

Anrê phú yên (thổi 

morse ) 

10p 

Xuống 

xe 

(Dẫn) 

 

Anh Thái 

– một 

người 

Kitô hữu 

Khu vực 

trung tâm 

theo sơ đồ 

Hướng dẫn bước 

vào cuộc hành trình 

(gian nan) sắp tới 

10 phút 

1 

LỜI MỌI 

GỌI CỦA 

CHA 

ĐẮC LỘ 

Cha Đắc 

lộ và Thầy 

Anrê 

Khu vực 1 

theo sơ đồ 

Khung cảnh dạy 

học và dặn dò của 

Cha Đ Lộ và Thầy 

Anrê 

30 phút 
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I. Trạm xuất phát: (TRƯỚC ĐÓ NHẮC CÁC ĐỘI MANG THEO GIẤY 

BÚT) 

+ Phụ trách: thầy Phaolô Tấn Lộc (đóng vai người dẫn chuyện) 

+ Địa điểm: nhà vòm gx.Thái Hoà. 

+ Thời gian: 10p (9h00-9h10) 

+ Nội dung:  

 Tập trung, khởi động, sinh hoạt gây bầu khí. 

 Phổ biến chương trình trò chơi lớn và phát mật thư khởi hành (thổi 

morse) . các đội lên xe theo hướng dẫn của 1 thầy đứng trực ở khu vực 

lên xe (trạm trưởng chia xe luôn cho các đội)  

 1 + 2 + 3 + 4 => Xe SỐ 1. 

 5 + 6 + 7 + 8 => Xe SỐ 2 

 9 + 10 + 11 + 12 => Xe SỐ 3 

 

 Mật thư khởi hành: “LÊN ĐƯỜNG” 

 

2 

DẤN 

THÂN 

CHO SỨ 

MẠNG 

Thầy 

Anrê và 

dân chúng 

Khu vực 2 

theo sơ đồ 

Khung cảnh được 

sai đi đên mọi nơi, 

giảng dạy đạo Chúa 

30 phút 

3 

TUYÊN 

XƯNG 

BẰNG 

TÌNH 

YÊU  

Quan 

Nghè Bộ , 

Quân lính 

và Anrê 

Phú Yên 

Khu vực 3 

theo sơ đồ 

Khung cảnh pháp 

Trường, việc Anrê 

tuyên xưng. (ôn 

Tiểu sử Anrê Phú 

Yên và ngày phong 

thánh các thánh tử 

đạo VN) 

30 phút 

Kết 

thúc 
 

Chúa Giê-

su 

Khu vực 

xuống xe 

Lời mời gọi từng 

GLV ra đi (Mt 16, 

15-18) 

15 phút 
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II. Trạm xuống xe: 

+ Phụ trách: thầy Giuse Thái (Hóa trang một người Kitô hữu), GLV 

gx.Thái Hoà.  

+ Địa điểm: Đập nước của Gx.Thái Hoà. 

+ Thời gian: 10p (9g35 – 9h45) 

+ Mục đích: Chơi trò chơi thử thách và Phát mật thư cho mười hai đội để các 

đội chạy đến trạm đã được phân chia. 

+ Trong khi đi đường, các khoá sinh phải lưu ý để tránh “nhiễm bụi đường” 

(ném nước) hai bên đường .(nhờ glv thái hòa làm bóng ném) 

+ Hình thức: Các đội leo lên dốc núi và trượt xuống đường ống, sau đó 

 Các đội trình mật thư và nhận gói hành trang đầu tiên là giấy hộp màu ( mỗi 

đội 3 hộp màu bất kỳ) (hộp màu để hóa trang ko cho quân lính ko nhận ra 

người Kitô Hữu). Sau đó các đội được nhận MT 

 

 Mật thư đến trạm 1: (1 CỤM: 4 mt) “ƯƠM MẦM SỨ VỤ VỚI CHA ĐẮC 

LỘ” 

 Mật thư đến trạm 2: (1 CỤM: 4 mt) “ANRÊ DẤN THÂN CHO TIN 

MỪNG SÁ GÌ MỌI TRÔNG GAI ĐAU KHỔ ” 

 Mật thư đến trạm 3: (1 CỤM: 4 mt) “HÃY LẤY TÌNH YÊU ĐÁP TRẢ 

TÌNH YÊU” 

 Sau khi nhận mật thư, các đội giải mật thư, và nhanh chóng đến các 

trạm theo nội dung mật thư. 

 

III. Trạm 1: Thuật lại khung cảnh thời thơ ấu của Anrê Phú Yên. Cụ thể 

qua việc được thụ huấn cùng Cha Đắc Lộ 
+ Phụ trách: thầy Vinh Sơn Huy (Cha Đắc Lộ), và GLV Thái Hoà. (hóa trang 

Anrê Phú Yên và các bạn đồng môn) 

+ Địa điểm: Trạm 1 theo sơ đồ. 

+ Thời gian: Tính từ lúc các đội nhận mật thư của trạm trước – đến lúc thả đội 

mỗi trạm có 30 phút: 7 giải mật thư + di chuyển; 13 phút vượt khó; 10 phút 

sát hạch 
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1. Lần một: 9g45 – 10g15 (Các đội: 1 + 2 + 3 + 4) 

2. Lần hai: 10h15 – 10h45 (Các đội: 9 + 10 + 11 + 12) 

3. Lần ba: 10h45 – 11h15 (Các đội: 5 + 6 + 7 + 8) 

+ Nội dung:  

 Chơi trò chơi:  

 Nhắn nhủ của trạm trưởng. 

 Ôn lại kiến thức: GLV – HT với kỹ năng làm việc chung 

 Chấm điểm, nhận giấy thông hành và mật thư. 

+ Trò chơi và thử thách: Từng mỗi đội chia làm 3 nhóm mỗi nhóm 4 người. 

Mỗi đội có 3 lượt chơi. Cách chơi: Một bạn chạy lên phía trước úp mặt vào 

xô nước để gặm chuối (không dùng tay) (có 3 trái trong 1 xô), sau đó chạy về 

leo lên lưng hai bạn để chạy về đích ở đích có một bạn chờ sẵn để ăn chuối. 

Tiếp đó đến lượt hai, đội nào xong trước dành chiến thắng. 

+ Trò chơi vượt trạm: lắc bi (mỗi đội được phát 4 chai nước khoáng 1 lít rỗng 

nước được thả bi. Toàn đội cử 7 người lần lượt lên lắc bên nào xong trước 

dành chiến thắng 

+ Kết thúc: chấm điểm, ký giấy thông hành và phát mật thư tới trạm tiếp theo. 

 Mật thư đến trạm 2: (2 CỤM: 8 mật thư) 

 Mật thư về trạm kết: (1 CỤM: 4 mt) “THEO GIÊSU RA ĐI TRUYỀN 

RAO TIN MỪNG” 

 

IV. Trạm 2 : Thuật lại khung cảnh đi rao giảng Tin Mừng của Anrê Phú 

Yên. 

 + Phụ trách: thầy Giuse Vũ (hóa trang Anrê Phú yên), và GLV Thái Hoà. 

(dân chúng) 

+ Địa điểm: Trạm 2 theo sơ đồ. 

+ Thời gian: Tính từ lúc các đội nhận mật thư của trạm trước – đến lúc thả đội 

mỗi trạm có 30 phút: 7 giải mật thư + di chuyển; 13 phút vượt khó; 10 phút 

sát hạch 

1. Lần một: 9g45 – 10g15 (Các đội: 5 + 6 + 7 + 8) 

2. Lần hai: 10h15 – 10h45 (Các đội: 1 + 2 + 3 + 4) 
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3. Lần ba: 10h45 – 11h15 (Các đội: 9 + 10 + 11 + 12)  

+ Nội dung:  

 Chơi trò chơi. 

 Nhắn nhủ của trạm trưởng. 

 Ôn lại kiên thức: Lửa nhiệt thành của người GLV 

 Chấm điểm, nhận giấy thông hành và mật thư. 

+ Trò chơi và thử thách: lắc túi trà (mỗi đội có 1 cái nón và 2 gói trà, thay 

phiên nhau đội nón lắc trà lên được tính 1 điểm, sau 5p ai nhìu điểm sẽ chiến 

thắng) 

+ Trò chơi vượt trạm: trò chơi truyền giấy: trong vòng 5p mỗi đội được 2 tấm 

bảng RCV, truyền giấy được vo trò bắng cách đánh qua lại cho đến khi đánh 

đến thùng rác được đặt sẵn. 

+ Kết thúc: chấm điểm, ký giấy thông hành và phát mật thư tới trạm tiếp theo. 

 Mật thư đến trạm 3: (2 CỤM: 8 mật thư) 

 Mật thư về trạm kết: (1 CỤM: 4 mt) 

 

V. Trạm 3 :Chứng nhân tuyên xưng tình yêu của Chúa  

+ Phụ trách: thầy Vinh Sơn Đô (hóa trang Anrê Phú yên mang gông cùm), 

và GLV Thái Hoà (Quan Nghè Bộ và quân lính) 

+ Địa điểm: Trạm 3 theo sơ đồ. 

+ Thời gian: Tính từ lúc các đội nhận mật thư của trạm trước – đến lúc thả đội 

mỗi trạm có 30 phút: 7 giải mật thư + di chuyển; 13 phút vượt khó; 10 phút 

sát hạch 

4. Lần một: 9g45 – 10g15 (Các đội: 9 + 10 + 11 + 12) 

5. Lần hai: 10h15 – 10h45 (Các đội: 5 + 6 + 7 + 8) 

6. Lần ba: 10h45 – 11h15 (Các đội: 1 + 2 + 3 + 4)  

+ Nội dung:  

 Chơi trò chơi. 

 Nhắn nhủ của trạm trưởng  

 Ôn lại kiến thức: Đời sống nội tâm của GLV; Hỏi: Ngày phong các 

thánh tử đạo Vn ?, Ai phong ? 
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 Chấm điểm, nhận giấy thông hành và mật thư. 

+ Trò chơi và thử thách: cặp 2 người, người sau cầm 2 chân người trước, 

người trước di chuyển bằng 2 tay tiến lên thố bột, dùng miệng (và mặt) nhặt 

kẹo từ thố ra dĩa nhỏ đặt kế bên. Đội nào nhiều kẹo nhất sẽ thắng. 

 Đặt câu hỏi về ngày các thánh tử đạo vn được phong hiển thánh, 

ai phong ( 19-6-1988, ĐGH Gioan Phaolô II) 

+ Trò chơi vượt trạm: xếp từng 6 lon ngước ngọt thành hình tháp và lấy thun 

bắn (từng người bắn đội nào đổ tháp trước sẽ thắng 

+ Kết thúc: chấm điểm, ký giấy thông hành và phát mật thư tới trạm tiếp theo. 

 Mật thư đến trạm 1: (2 CỤM: 8 mật thư) 

 Mật thư về trạm kết: (1 CỤM: 4 mt) 

 

VI. Trạm kết thúc trước khi lên xe: 

MẬT THƯ KẾT: “THEO GIÊSU RA ĐI TRUYỀN RAO TIN MỪNG” 

+ Phụ trách: thầy Giuse Ân, GLV gx.Thái Hoà.  

+ Địa điểm: Đập nước của Gx.Thái Hoà. 

+ Thời gian: 15p (11g15 – 11g30) 

+ Mục đích: Ôn lại những trải nghiệm cuộc đời của Chân Phước Anrê Phú 

yên đã qua để cảm nhận tình yêu của Chúa trong cuộc đời mình  

 

VII. Trạm tại nhà vòm. 

+ Phụ trách thầy Phaolô Tấn Lộc 

+ Địa điểm Nhà vòm Giáo xứ Thái hòa 

+ Thời gian: Đi xe 20 phút: 11g30 – 11h50; Tập trung tắm rửa, dùng cơm 

trưa. 

 


