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

 

THÔNG BÁO 

SA MẠC TÔNG ĐỒ ĐỘI TRƯỞNG 

GIÔSUÊ 3 – NĂM 2019 
Thái Hòa, ngày 07/06/2019 

 

Kính gửi: -    Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha 

- Quý Ban điều hành Thiếu Nhi các Giáo hạt. 

- Quý Ban điều hành Thiếu Nhi các Giáo xứ. 

 

Hàng năm Ban Huấn Giáo – Thiếu Nhi tổ chức các khóa sa mạc cho các tông đồ đội 

trưởng và các trưởng. 

Nay, chúng con xin thông báo đến quý cha và các anh chị về khóa Sa mạc Tông đồ đội 

trưởng Giosuê 3 năm 2019 như sau: 

- Thời gian: Từ 07h00 thứ Bảy ngày 06/07 đến 17h00 Chúa nhật ngày 07/07/2019 

- Địa điểm: Giáo xứ Thái Hòa, hạt Hòa Thanh. 

- Thành phần tham dự: các em Tông đồ đội trưởng thuộc các Giáo xứ - Gp. Xuân Lộc 

- Số lượng: 

o Từ 10-15 em/giáo xứ  cùng Ngành (Ấu hoặc Thiếu – Nghĩa – Hiệp) cùng với  

1-2 GLV đồng hành xuyên suốt sa mạc. (Mỗi giáo xứ chuẩn bị một lều cho đội 

mình) 

o Để sa mạc đạt kết quả tốt và việc tổ chức thuận lợi, ban tổ chức sẽ giới hạn số 

lượng sa mạc sinh tham dự. Vì vậy, ưu tiên cho các giáo xứ đăng ký trước.  

- Về việc đăng ký: 

o Danh sách theo mẫu, gửi cho Ban tổ chức trước ngày 23/06 

 Mẫu đăng ký: https://goo.gl/zWy1Df. (nhớ đổi tên file) 

 Nơi nhận: hgtn.xuanloc@gmail.com 

 Tiêu đề email: GIÔSUÊ 3– tengiaoxu 

- Lệ phí: Mỗi GLV và sạ mạc sinh góp 100.000 đồng/người. 

- Di chuyển: các giáo xứ tự túc. 

 

Xin quý Cha động viên và hỗ trợ các anh chị HT-GLV, các em thiếu nhi trong sinh hoạt 

này. Xin thêm lời cầu nguyện cho chúng con. 

 

 Tuyên Úy Liên Đoàn 

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí 



 

Lưu ý: 

- Các giáo xứ đã tham dự 2 lần: 

o An Lộc 

o Bắc Hải 

o Gia Viên 

o Kim Bích 

o Quảng Biên 

o Tân Lộc 

o Thiên An 

o Thiên Long 

o Thiên Triều. 

- Sau khi kết thúc đăng ký, Ban điều hành Sa mạc sẽ gửi email thông báo cho từng xứ 

Đoàn để kịp thời chuẩn bị. Vui lòng đăng ký email nhận thông báo khi gửi danh sách. 

- Quý Trưởng có thắc mắc, xin liên hệ Ban Điều hành Thiếu Nhi Giáo phận qua email 

hgtn.xuanloc@gmail.com hoặc qua Page Thiếu nhi Thánh Thể Xuân Lộc. Người 

liên hệ nên là Thành viên trong Ban điều hành Thiếu nhi xứ. 

 

mailto:hgtn.xuanloc@gmail.com

