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              BAN HUẤN GIÁO – THIẾU NHI GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 

Giáo xứ Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Web: https://hgtnxl.org ; Tell: 0251 3984660; Cell phone 079 2613533 

Email: vphuangiaoxuanloc@gmail.com; hgtn.xuanloc@gmail.com  

------------------------------------------------------------------------------- 

 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH 

SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG 2019 

 

Thái Hoà, ngày 12 tháng 04 năm 2019 

Kính thưa   Quý Cha Quản hạt,  

                     Quý Cha đặc trách Huấn Giáo và quý Cha 

                     Các bạn Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng 

 

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

Nhi Thánh Thể, Ban Huấn Giáo chúng con tổ chức các Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng các 

cấp năm 2019, cụ thể như sau: 

1. HUYNH TRƯỞNG CẤP 1 

 Sa mạc Xuất Hành 8: Thứ bảy 01/06 - Chúa nhật 02/06 

 Sa mạc Xuất Hành 9: Thứ bảy 13/07 - Chúa Nhật 14/07 

Thành phần tham dự: 

- Các anh chị GLV đã tham dự Tiền Sa mạc (năm 2016-2019). 

- Các anh chị chưa hoàn thành các Sa mạc Xuất hành các năm trước. 

2. HUYNH TRƯỞNG CẤP 2 

 Sa mạc Galilê 3 (đợt 1): Thứ bảy 11/05 - Chúa nhật 12/05 

 Sa mạc Galilê 2 (đợt 2): Thứ bảy 15/06 - Chúa nhật 16/06 

Thành phần tham dự: 

- Galilê 2: các anh chị đã hoàn thành Sa mạc đợt 1 (có danh sách đính kèm). 

- Galilê 3: Các anh chị đã tuyên hứa Huynh trưởng cấp 1. 

Thời gian Sa mạc: Từ 07h30 thứ 7 đến 16h30 Chúa nhật. 

Địa điểm Sa mạc: Giáo xứ Thái Hòa (hạt Hòa Thanh) 
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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. 

Chúng con chân thành cảm ơn. 

Xin Quý Cha thêm lời cầu nguyện cho chúng con. 

 

                                                                                                         Trọng kính  

                                                                                         Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí  
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MỘT VÀI HƯỚNG DẪN VÀ LƯU Ý CHUNG 

1. Điều kiện tham dự Sa mạc: 

a. Huynh trưởng cấp 1: 

- Đã tham dự TSM (2016-2019), có làm bài Kiểm tra kết thúc và được 

cấp chứng chỉ TSM. 

- Đã là GLV cấp 1 và từ 18 tuổi trở lên (sinh năm 2001 trở về trước). 

b. Huynh trưởng cấp 2: 

- Galilê 2 (năm thứ hai): Các anh chị đã hoàn thành đợt 1 sa mạc Galilê 

1 (2017) và Galilê 2 (2018) – có danh sách đính kèm. 

- Galilê 3 (năm thứ nhất): 

 Các anh chị đã hoàn thành và tuyên hứa Huynh trưởng cấp 1 

của Giáo phận Xuân Lộc. 

 Các anh chị thuộc Gp.Xuân Lộc đã hoàn thành và tuyên hứa 

Huynh trưởng cấp 1 tại TGP.Sài Gòn. 

2. Hồ sơ tham dự 

- Đơn xin tham dự Sa mạc 

 Có dán ảnh, chữ ký và đóng dấu giáp lai của cha xứ. 

 Đơn này thay cho Giấy giới thiệu. 

- Chứng chỉ TSM (bản chính) hoặc chứng chỉ Huynh trưởng cấp 1 (bản photo) 

- Bản photo Bằng GLV các cấp thuộc Giáo phận Xuân Lộc (mang theo bảng 

chính để đối chiếu) 

- Bốn (04) ảnh 3*4cm. 

 Một ảnh dán vào Đơn tham dự sa mạc, đóng dấu giáp lai. 

 Ba ảnh đựng trong một túi nhỏ. 

 Mặt sau các ảnh ghi thông tin SMS. 

 Phông nền màu xanh dương, áo thiếu nhi Thánh thể, đeo khăn quàng. 

- Lệ phí Sa mạc: 100.000 đồng. 

3. Các lưu ý khác 

a. Đồng phục 

- Áo Thiếu nhi Thánh Thể. 
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- Quần tây đen (không Jean hặc thun, legging) 

- Khăn quàng đỏ, một viền vàng. 

- Cấp hiệu (đối với sa mạc Huynh trưởng cấp 2). 

- Giày bata trắng. 

b. Tư trang 

- Đồ dùng cá nhân. 

- Trang phục nghĩ đêm. 

- Bút, vở. 

- Thuốc đặc trị (nếu có) 

- Không mang tư trang có giá trị. 

c. Thời gian đăng ký  

- Sa mạc Xuất Hành 8: trước ngày Thứ Năm, 23/05/2019.  

- Sa mạc Xuất Hành 9: trước ngày Chúa Nhật, 30/06/2019  

- Sa mạc Galilê 2: trước ngày Thứ Năm, 30/05/2019  

- Sa mạc Galilê 3: trước ngày Thứ Ba, 30/04/2019 

 

d. Mẫu đơn 

Mẫu đơn Cấp 1: http://bit.ly/2wai15x 

Mẫu đơn Cấp 2: http://bit.ly/2PBQGl0 

Đăng ký online Sa mạc Xuất hành 2019: http://bit.ly/2Fhupod 

Đăng ký online Sa mạc Galilê 2019: http://bit.ly/2KvLq3X 


