
 

Trang 1 

 

                BAN HUẤN GIÁO – THIẾU NHI GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 

                                         _ _  _ _ 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

HUẤN LUYỆN TIỀN SA MẠC – SA MẠC 2019 

CHO GIÁO LÝ VIÊN - HUYNH TRƯỞNG 

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC  

Thái Hoà, ngày 25/02/2019 

Kính thưa  Quý cha Quản hạt,  

                   Quý cha Đặc trách Huấn Giáo và Quý cha 

                   Các bạn Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng 

 

Nhằm nâng cao kiến thức và khả năng truyền dạy giáo lý theo nội quy của Thiếu Nhi Thánh 

Thể đã được Hội Đồng Giám Mục thông qua cho anh chị Giáo lý viên – Huynh trưởng trong giáo 

phận. Mỗi dịp hè đến, Ban Huấn Giáo chúng con có tổ chức các Khóa huấn luyện Huynh Trưởng 

các cấp. Để chuẩn bị cho anh chị Giáo lý viên lần đầu tiếp cần với phương pháp truyền dạy giáo lý 

theo Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, chúng con sẽ tổ chức các đợt Tiền Sa mạc tại các Cụm giáo 

hạt như sau: 

• Chúa nhật 24/3: Phương Lâm- Túc Trưng (tổ chức tại Giáo xứ Túc Trưng) 

 Gia Kiệm- An Bình  (tổ chức tại Giáo xứ Xuân Linh) 

• Chúa nhật 31/3: Biên Hòa - Tân Mai     (tổ chức tại Giáo xứ Tân Mai) 

                   Phú Thịnh - Hòa Thanh - Hố Nai (tổ chức tại Giáo xứ Thái Hòa ) 

• Chúa nhật 07/4: Xuân Lộc A, B               (tổ chức tại Giáo xứ Xuân Bình) 

 Long Thành-Phước Lý (tổ chức tại Giáo xứ Thiên Phước) 

- Thời gian: Từ 08h30 đến 16h30 trong ngày. 

- Điều kiện tham dự: Tối thiểu là Giáo lý viên Cấp 1 

 

Chúng con xin quý Cha thông báo, sắp xếp và mời gọi anh chị Giáo lý viên tham dự các 

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

 



 

Trang 2 

Sau khi kết thúc khóa Tiền Sa mạc, các anh chị sẽ nhận được một giấy Chứng nhận tạm thời 

để các anh chị bước vào Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng Cấp 1. 

Các anh chị đã có Chứng Chỉ Huynh Trưởng Cấp 1 trở lên, sẽ tiếp tục tham dự các Khóa 

Huynh Trưởng Cấp 2,3 và không bắt buộc tham gia Tiền Sa mạc. 

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  

                                                                                      

 LƯU Ý KHÁC 

o Đồng phục Thiếu nhi Thánh thể, giày bata trắng. 

o Mang theo Giấy giới thiệu từ Cha chánh xứ. 

o Mang theo Chứng Chỉ Giáo Lý Viên cấp 1. 

o Làm bài kiểm tra cuối khóa. 

o Xin báo số lượng tham dự cho ban tổ chức theo địa chỉ email: 

hgtn.xuanloc@gmail.com. 

mailto:hgtn.xuanloc@gmail.com

