
Danh Sách Các Đề Tài Tĩnh Tâm và Huấn Luyện

A. Đề tài tĩnh tâm: 

1. Thánh giá, đường vào Thánh Tâm (do LM trong thánh lễ khai mạc đảm trách)
2. Tông đồ giáo dân, (trách nhiệm của người công giáo nói chung và anh em LMTT nói riêng, dựa 
trên Tông huấn Tông đồ giáo dân của Đức Phaolô VI) 
3. Ơn gọi lãnh đạo của người LMTT (thuyết trình viên là BS Lê Duy Huân) 
4. Thánh Tâm Chúa: Con đường dẫn người LMTT đến với Chúa Cha, (hay là Diệu Thuyết 
Thánh Tâm Chúa, hay là Phương pháp Thánh Tâm Chúa dùng để đưa người LMTT thực thi tông đồ 
giáo dân của mình.) 
5. Người LMTT nuôi dưỡng tâm linh bằng Lời Chúa thế nào. 
6. Những thử thách, thách đố trong đời sống chúng ta  (những cản trở trong đời sống đức tin.)

B. Đề tài huấn luyện: (gồm lý thuyết và thực hành/ thực tập
6. Thực tập chia sẻ Lời Chúa (theo tinh thần LMTT  trong thủ bản (LMTT hướng dẫn) 
7. Đến và xem người LMTT sống thế nào (hay Tình anh em của người LMTT, BS Phó tế Nguyễn 
Đức Tuấn thuyết giảng.) 
8. Cách dùng Paltalk (dùng bất cứ nơi nào để họp viễn liên bằng computer hay cell phone) 
9. Cách dùng MS Word, Excel 
10. Huấn luyện đoàn hay người LMTT mới 
11. Internet Parental control (Ngăn chận những website dâm ô) 
12. Và một số những đề tài khác như: 

 Học hỏi điều kiện cần thiết cho người lãnh đạo LMTT: 
o Đức tin, 
o Điều hợp một buổi họp
o Cài đặt software, 
o Chào kính giáo sĩ trong các buổi hội họp 
o Đồng phục: mùa Đông; mùa Hè, dấu hiệu, phù hiệu, 
o Nói lời cám ơn giản dị ý nghĩa
o Viết văn thư, email, texting 
o v...v...


