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THƯ MỜI HỌP KHÓA NÂNG CAO NGHIỆP VỤ 
 

Thái Hoà, ngày 28/05/2019 

 

Kính gửi: Các anh chị Ban Trị sự (Ban Điều Hành) Giáo lý Viên và Thiếu nhi Giáo phận 

                 Ban Trị sự (Ban Điều Hành) Giáo lý Viên và Thiếu nhi Giáo hạt 

                 Ban Trị sự (Ban Điều Hành) Giáo lý Viên và Thiếu nhi Giáo xứ 

                 Quý trưởng Sinai 

 

Theo tinh thần chung của kỳ họp tháng 10/2018, chúng ta sẽ có những kỳ họp định 

kỳ theo từng quý. Mùa hè này, vì có những vấn đề hết sức cần thiết cho các sinh hoạt của 

Giáo Lý Viên và Thiếu Nhi. Vì vậy, Ban Huấn Giáo – Thiếu Nhi kính mời các anh chị 

Ban Trị sự  (BĐH) Giáo Lý Viên và Thiếu Nhi: 

- Cấp giáo phận, cấp giáo hạt , cấp giáo xứ 

- Và quý trưởng Sinai về tham dự khóa Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.  

 

Thời gian: Từ 07g30 Thứ Bảy 08/06 đến 16g00 ngày Chúa nhật 09/06/2019  

Tại Giáo xứ Thái Hòa, hạt Hòa Thanh, giáo phận Xuân Lộc 

 

Đây là dịp để chúng ta gặp gỡ chia sẻ, học hỏi, vì vậy mong các anh các chị sắp 

xếp công việc và giờ lớp giáo lý, tham dự khóa học nói trên đông đủ để khóa bồi dưỡng 

đạt kết quả tốt đẹp. 

Trân trọng kính mời và hẹn gặp lại. 

 

                                                                                               Linh mục trưởng ban  

                                                                                                Giuse Đỗ Đức Trí                            

 

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

Xin báo số lượng cho Ban tổ chức trước ngày 05/06/2019, qua email Ban điều hành cấp 

Giáo Hạt và Liên đoàn: bdh.tnttgpxl@gmail.com 

Xem thư mời chung tại: https://hgtnxl.org/thu-moi-cac-khoa-huan-luyen-giao-ly-vien-

huynh-truong-mua-he-2019/ 


