LIÊN HỆ GIỮA HUẤN LUYỆN VIÊN VỚI CÁC NHÂN SỰ
TRONG SA MẠC
Với Chúa Giêsu Thánh Thể
• Viếng Thánh Thể lúc đến và khi ra về
• Gặp Chúa Giêsu Thánh Thể trước và sau khi dạy khoá (Dâng lên Chúa những khó khăn hoặc chia
sẻ với Chúa về bài khoá của mình)
• Chầu Thánh Thể trong lúc Sa Mạc Sinh học khoá hay sinh hoạt
• Luôn hiện diện với Sa Mạc Sinh trong Giờ Thánh Thể, Thánh Lễ và Lãnh Nhận Lời Chúa
Với Chính Mình
• Giữ thể diện của mình
• Luôn mặc đồng phục chỉnh tề
• Luôn vui tươi, nhưng không quá lố, dẫn đến gương xấu
• Không tỏ ra uể oải, nằm ngả nghiêng nơi làm việc
• Gương mẫu về đạo đức và phẩm chất
• Thăng tiến, kiểm điểm (expert, chuyên môn)
Với Tuyên Úy Sa Mạc
• Tiếp xúc và trao đổi những suy tư về đời sống thiêng liêng
• Giúp đỡ các TU nhìn và nhận ra những SMS cần sự giúp đỡ về đời sống thiêng liêng
• Thưc hiện phần góp ý xây dựng qua bảng đánh giá
Với Sa Mạc Trưởng
• Cộng tác và làm theo những yêu cầu hay chỉ thị của SMT
• Tạo mối quan hệ, chia sẻ, trao đổi và học hỏi những kinh nghiệm tổ chức / huấn luyện
• Thực hiện phần góp ý xây dựng qua bảng đánh giá
Với Sa Mạc Phó / Khoá Trưởng
•
•

Soạn và gởi bài khoá trước Sa Mạc
Quan sát và góp ý về quá trình học tập của các SMS

Với Tổng Trực / Trưởng Trực
• Nhờ Tổng Trực thông báo
• Tôn trọng giờ của Sa Mạc khi dạy khoá

Với Huấn Luyện Viên
•
•
•
•

Cần tôn trọng các Huấn Luyện Viên khác khi họ dạy khóa
Nên học hỏi kinh nghiêm từ các Huấn Luyện Viên khác
Luôn lịch sự, thân ái trong ngôn ngữ khi giao tiếp hoặc thảo luận với nhau
Không tranh luận khi có mặt Sa Mạc Sinh

•

Giữ uy tín cho nhau

Với Sa Mạc Sinh
• Huấn Luyện Viên chỉ giảng khóa khi đã soạn bài.
• Ân cần giúp cho Sa Mạc Sinh học đuợc càng nhiều càng tốt. Cần update
• Tránh xúc phạm Sa Mạc Sinh. (Nghiêm, nhưng không gắt gỏng. Thân ái với Sa Mạc Sinh, nhưng
không lơi lỏng kỷ luật.)
• Không đùa cợt và đối xử riêng với SMS (Nhất là với Sa Mạc Sinh quen biết, cùng xứ hoặc khác
phái)
• Tránh tự cao tự đại. Biết nhận lỗi (tôn trọng SMS)
• Gương mẫu
Với Ban Tổ Chức
• Trình diện cho biết giờ giấc đến và đi
• Thông báo và xin thăm viếng: giờ giấc, để BTC có thể thu xếp và lo ẩm thực đầy đủ
• Tập trung vào những việc cần thiết, để tránh lãng phí ngân quỹ và thời gian
• Giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh
Với Ban Lửa Thiêng/Đuốc Thiêng Dân Tộc
Với Ban Hành Trình Đức Tin
Với Ban Sinh Hoạt
• Tham gia sinh hoạt
• Đóng góp phần sinh hoạt
Với Ban Ẩm thực
• Chào hỏi
• Cám ơn
• Giúp đỡ
Với Ban Vệ Sinh
• Nhặt rác
• Thay bao rác
Với Ban Kỹ Thuật
• Giúp dựng cổng trại, cột cờ, lều trại
• Giúp di chuyển dụng cụ

