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                BAN HUẤN GIÁO – THIẾU NHI GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 

                                         _ _  _ _ 

 

THÔNG BÁO 

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG TRƯỞNG TRỰC GIÔ-SUÊ 1 

CHO HUYNH TRƯỞNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC  

Thái Hoà, ngày 16/02/2019 

Kính thưa  Quý cha Quản hạt,  

                   Quý cha Đặc trách Huấn Giáo và Quý cha 

                   Các bạn Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng 

 

Nhằm học hỏi, trao đổi và nâng cao kiến  thức - kỹ năng trưởng trực cho Huynh Trưởng trong 

giáo phận, đồng thời bổ trợ cho việc điều hành Thiếu nhi trong giáo xứ. 

Nay chúng con có tổ chức Khóa học Chuyên Hiệu Kỹ Năng Trưởng Trực “GIÔ-SUÊ 1” 

- Thành phần tham dự là các Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng trong giáo phận, tối thiểu là 

Huynh Trưởng Cấp 1: 

• Quý Trưởng đã hoàn thành Sa mạc Xuất Hành 2016,  2017, 2018 

• Quý Trưởng thuộc Giáo phận Xuân Lộc đã hoàn thành khóa Huynh Trưởng – Cấp 1 

tại Liên đoàn Anrê Phú Yên Tổng Giáo phận Sài Gòn (đã tuyên hứa) 

- Số lượng dự kiến: khoảng 150 GLV-HT. 

- Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 các Chúa nhật hằng tuần. 

- Khai giảng từ ngày từ 03/03/2019 và kết thúc ngày 07/04/2019 

- Địa điểm: giáo xứ Thái Hòa. 

Chúng con xin quý cha thông báo, sắp xếp và tạo điều kiện cho anh chị Giáo lý Viên tham 

dự khóa nêu trên nhằm nâng cao kỹ năng để phục vụ cho các em thiếu nhi ngày một tốt hơn. 

Vì số lượng của Khóa Chuyên Hiệu có hạn để khóa học đạt hiệu quả cao, chúng con ưu tiên 

cho các giáo xứ đăng ký sớm. Chúng con chân thành cảm ơn và trân trọng kính mời.  

Xin thêm lời cầu nguyện cho chúng con. 

                                                                                                         Trọng kính  

                                                                                         Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí  
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 LƯU Ý KHÁC 

Học phí toàn khóa: 100.000 đồng/người. 

Đồng phục Thiếu nhi Thánh thể, giày bata trắng. 

Khóa học có điểm danh và làm bài kiểm tra cuối khóa. 

Kết thúc Khóa học, Học viên được cấp chứng nhận (nếu đủ điều kiện). 

Xin báo số lượng tham dự cho trưởng G. Nguyễn Hoàng Vũ: josephhoangvu@gmail.com 

Mang theo Giấy giới thiệu từ cha chánh xứ khi ngày đầu đến học. 
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