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Giáo phận Kontum: Khóa Tập huấn Kỹ năng Lãnh đạo và Kỹ năng Sinh hoạt Nhóm cho Linh mục và Tu sĩ tháng 7-2013

Nhân kỳ tĩnh tâm của các Linh Mục Giáo Phận Kontum trong tháng 7 này, Đức Cha Micae đã mời Giáo Sư Nguyễn Trung Hiếu (Director,
Educational Leadership Conference, Chicago Leadership Academy và Đại Học DePaul University) từ Mỹ về để giúp thêm trong Chương
Trình Thường Huấn cho các Linh Mục và Tu Sĩ trong Giáo Phận. Trong giáo trình kỹ năng lãnh đạo, Thầy Hiếu đã vận dụng các nguyên
tắc điều hành học đường và trong các sinh hoạt hội đoàn, để ứng dụng vào các công việc Mục Vụ, cũng như trong cách điều hành Giáo
Xứ một cách hết sức tài tình.

Theo chương trình đã dự định, từ chiều ngày 01-07-2013, tất cả các Cha và các nam nữ
Tu Sĩ Phụ Trách Cộng Đoàn các Dòng Tu trong Giáo Phận có mặt đầy đủ tại Tòa Giám
Mục Kontum.

Nhưng vì sự ra đi đột ngột của Cha Calistô Bá Năng Lý, nên chiều 01-07-2013, thay vì tụ
họp về Tòa Giám Mục, mọi người lại tụ họp về Giáo Xứ Kon Hring để tham dự Nghi
Thức Tẩm Liệm cho Ngài. Rồi sáng 02-07-2013, mọi người cũng về Kon Hring để Dâng
Thánh Lễ và tiễn đưa Cha đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Do đó, mãi đến chiều ngày 02-07-2013, khóa học mới được bắt đầu. Mặc dầu từ biến cố
tiễn đưa Người Anh Em về cõi vĩnh hằng đến giờ học chỉ có mấy tiếng đồng hồ, thêm
vào với quãng đường dài hơn 40 cây số; vậy mà vào lúc 14h30, các Cha đã nghiêm túc
hiện diện đầy đủ trong giảng đường!

Giáo Sư Nguyễn Trung Hiếu, với kinh nghiệm của hơn 40 năm làm việc tại các trường
học ở Hoa Kỳ; đặc biệt với châm ngôn: “Những cái nhỏ bé tốt lành thì tốt hơn những cái
to lớn khác”, Thầy cũng đã cùng với 3 giáo sư khác lập ra những Phân Hiệu Học. Các
phân hiệu này đã rất cuốn hút nhiều học viên đến ghi danh học; bởi vì cả phụ huynh
cũng như các em đều thấy được việc học theo Nhóm nhỏ mang lại lợi ích cho việc học
tập cũng như sự tiến bộ đạo hạnh của các em học viên rất nhiều.

Với một bề dày kinh nghiệm làm công tác giáo dục trong giới trí thức, Giáo Sư Hiếu đã
rất được trân trọng cả về phía Giáo Hội cũng như Xã Hội. Thầy đã từng được tôn vinh
bởi Đức Hồng Y Tổng Giáo Phận Chicago, cũng như đã từng nhận “Huân Chương Vì Sự
Nghiệp Giáo Dục Thiện Nguyện” của Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan trao tặng. Một chút
giới thiệu về Giáo Sư Hiếu để chúng ta thẩm định được giá trị của Khóa Tập Huấn này.

Giáo Sư Hiếu đã đến với lớp học không mang theo các xấp tài liệu dày cộm mà là những
trải nghiệm quý báu của một đời vừa là nhà giáo vừa là người lãnh đạo của Thầy. Đặc
biệt, với các tài năng thiên bẩm, ngay từ thời còn là sinh viên, Thầy Hiếu đã thể hiện
được ơn lãnh đạo của mình để thành lập rất nhiều tổ chức. Chính qua các tổ chức ấy,
dần dần Thầy đã hình thành các phương thức và kỹ năng để lãnh đạo và sinh hoạt nhóm
hữu hiệu.

Vì là một nhà giáo lão luyện với những kiến thức vững chắc, cộng thêm phương cách
vừa dạy vừa sinh hoạt; nên ngay trong buổi học đầu tiên Thầy đã đưa mọi người trở lại
đời sinh viên một cách sinh động và cuốn hút.

Đề tài được trình bày trong chương trình rất sâu sắc, hữu ích và thiết thực cho các Linh
Mục, Tu Sĩ trong Sứ Vụ của mình.

Giáo Sư đã vận dụng các nguyên tắc điều hành học đường, cũng như trong các công
việc kinh doanh và trong các sinh hoạt hội đoàn để ứng dụng vào các công việc Mục Vụ
cũng như trong cách điều hành Giáo Xứ một cách hết sức tài tình.

Ngày thứ nhất, rồi ngày thứ hai và ngày thứ ba trôi qua thật nhanh. Điều làm mọi người
được phấn khích và chú tâm học hỏi là sự hiện diện gương mẫu của Đức Cha, của Cha
Tổng Đại Diện, của Quý Cha Quản Miền, Quản Hạt, Quý Cha Cao Niên; cũng như sự
chăm chỉ, chuyên cần của tất cả các Học Viên.
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Trong Buổi Kết Thúc Khóa Học sáng 5-7, Thầy Hiếu đã thể hiện kỹ năng tổ chức cách rất
nhẹ nhàng, nhưng lại rất trang trọng khi xin Đức Giám Mục cho phép làm trong Nhà
Nguyện.

Với lễ phục của một Giảng Sư Tiến Sĩ, Thầy đã lên tuyên đọc Lời Chúa; Đoạn Lời Chúa nói
về việc “Được Nhận nhưng không thì cũng phải Cho nhưng không…”

Sau đó, Thầy kính xin Đức Cha ban Huấn Từ.

Rồi với tư cách Giáo Sư, Thầy trang trọng xướng danh các tham dự viên và chuyển từng tờ Chứng Chỉ của Trường Đại Học cho Đức Cha,
để Đức Cha trao cho từng Học Viên.

Trong buổi kết thúc này, không thể nào không nói đến các chi tiết nhỏ nhưng rất gây ấn tượng, và các ấn tượng ấy đã để lại cho nhiều
người các bài học quý giá, khi nhìn thấy nào là Cha Tổng Đại Diện, nào là Cha Quản Hạt, nào là Cha Quản Lý, nào là Quý Cha Tiến Sĩ, Thạc
Sĩ cũng hân hoan xếp hàng lên nhận tờ Chứng Chỉ!

Lạy Chúa, vì cung cách ứng xử rất tốt đẹp này, xin Chúa tuôn tràn muôn ơn xuống cho Giáo Phận mến yêu của chúng con!

Chúng con xin tạ ơn Chúa vì Khóa Tập Huấn rất bổ ích này!

Trước khi chia tay, mọi người đã cùng chụp chung một tấm hình lưu niệm với ước mong sẽ có được những ngày như thế này sang năm!

- LM Gioankim Nguyễn Hoàng Sơn
Ban Truyền Thông Giáo phận Kontum

SEE ALSO

7/2/2013 Thánh lễ an táng Linh mục Calistô Bá Năng Lý thuộc giáo phận Kontum Antôn Phêrô Truyền Thông Nguyễn

6/30/2013 Linh mục người dân tộc Sê Đăng, GP Kontum qua đời Antôn Phêrô Truyền Thông Nguyễn

5/20/2013 Tháng Hoa đến với Đức Mẹ Măng-den của Kontum Sr. Maria Nguyễn Thị Minh Du

3/30/2013 ĐGM Kontum rửa chân cho dân làng cùi Đăk Pnan PV. VRNs tại Pleiku

5/20/2012 Giáo phận Kontum: Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể cấp 3 Nguyễn Xuân

5/14/2012
Thư Giám Mục Kontum minh định: Không đem đề tài nghèo hay dân tộc ra để kể khổ hay làm đề tài vận động
xin tiền. + GM Micae Hoàng Đức Oanh

4/6/2012 Người Công Giáo Kon Tum cầu nguyện ở t tư gia vì chính quyền tịch thu nhà thờ của họ Lã Thụ Nhân

3/8/2012 Xem phim Giáo Phận Kontum giải cứu một phụ nữ bị xích xiềng trong rừng hơn hai năm GP Kontum

3/3/2012 Giáo phận Kontum: Thư mục vụ Mùa Chay 2012 +GM Micae Hoàng Đức Oanh

2/27/2012 ĐGM Kontum trong một đề nghị giải quyết toàn diện tài sản của Giáo hội đang bị nhà nước chiếm đoạt + GM Hoàng Đức Oanh

2/25/2012 Giám Mục Kontum thăm LM Nguyễn Quang Hòa bị ba tên côn đồ đánh bầm tím... VP GP Kontum

2/24/2012 Kontum: Linh mục bị 3 côn đồ chận đánh, đập phá hư xe VP TGM Kontum

1/21/2012 Ngày Sinh Viên Giáo Phận Kontum năm 2012 của Miền Gia Lai Lm. Tađêô Võ Xuân Sơn

12/24/2011 Thư Chúc Mừng Giáng Sinh của ĐGM Kontum +GM. Micae Hoàng Đức Oanh

12/12/2011 Thánh lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi tại Măng Đen, Kontum Tòa GM Kon Tum

11/30/2011 Ngày Ca Đoàn Giáo Phận Kon Tum: ''Vai trò của Ca đoàn trong phụng vụ'' Peter Dũng

11/26/2011 Giáo xứ Hiếu Đạo, Kontum mừng lễ Bổn mạng BTT Kontum

11/19/2011 Giám mục Kontum gửi qúi Thầy Cô nhân Ngày Nhà Giáo 2011 + GM Micae Hoàng Đức Oanh
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11/19/2011 Những bước cuối cùng cuộc lữ hành của Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc BTT Kontum

11/5/2011 Tòa Giám Mục Kontum hiệp thông với TGP Hà Nội về vụ Thái Hà VP TGM Kontum
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