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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  

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

 

SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 3 

HƯỚNG DẪN THAM DỰ SA MẠC GOLGOTHA 1 
 

Thời gian: Từ 14h00 Thứ Sáu ngày 18/10 đến 17h00 Chúa Nhật ngày 20/10/2019. 

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

 

I. THÀNH PHẦN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

1. Giáo lý viên thuộc Giáo phận Xuân Lộc. 

2. Đã hoàn thành chương trình huấn luyện Huynh trưởng cấp 2 (HTC2): 

a. Galilê 1 (2017-2018) 

i. Quý Trưởng đã tham dự Dấn Thân 14 đủ 3 đợt, KHÔNG tham dự Sa mạc này. Sẽ tham 

dự Đợt 3 (có thông báo riêng) 

ii. Quý Trưởng đã tham dự Dấn Thân 14 từ 1-2 đợt, được tham dự Sa mạc này (học lại từ 

đầu và không tiếp tục chương trình ở Sài Gòn). 

b. Galilê 2 (2018-2019) 

c. Các sa mạc Ht cấp 2 tại TGP. Sài Gòn. 

 

II. HỒ SƠ NHẬP KHÓA: Hồ sơ được đựng trong một bìa nhựa 

1. Đơn xin tham dự Sa mạc, có phần xác nhận của Cha Xứ/Cha đặc trách: 

a. Đơn này thay cho giấy giới thiệu: https://bit.ly/2nibapA 

b. Ban điều hành có quyền từ chối SMS nếu không có đơn tham dự Sa mạc. 

2. BỐN (04) hình 3cm*4cm (mặc áo Thiếu nhi, có khăn quàng, nền màu xanh, mặt sau ghi tên thánh, họ 

và tên, ngày tháng năm sinh): 

a. MỘT hình dán vào Đơn tham dự Sa mạc (đóng mộc giáp lai lên ảnh). 

b. BA hình đựng trong 1 túi nhỏ - ảnh này dùng làm chứng chỉ cấp 1. 

3. Bản photo Bằng Giáo lý viên (Cấp 2 hoặc Đuốc Hồng). 

- Mang theo bảng chính để đối chiếu. 

- Chứng chỉ Năm nhất và Năm Hai Đuốc Hồng không thay thế cho Bằng GLV Cấp 2. 

- Để được công nhận là HTC3, Quý Trưởng cần hoàn thành và được Bằng GLV Đuốc Hồng. 

4. Chứng chỉ HT cấp 2 (áp dụng với Quý Trưởng học HTC2 tại TGP.SG) 

 

III. HÀNH TRANG SA MẠC: 

1. Sách Kinh Thánh Tân ước. 

2. Bút và vở ghi chép. 
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3. Đồng phục Thiếu nhi Thánh Thể (sử dụng trong 3 ngày) 

a. Áo sơmi trắng, tay ngắn, có 2 cầu vai, băng hiệu và phù hiệu và cấp hiệu. 

b. Quần tây sậm màu (không jean và legging) 

c. Khăn quàng đỏ, 01 viền vàng. 

i. Nam thắt khăn hình Cà –vạt 

ii. Nữ thắt khăn hình cánh bướm. 

d. Giày bata trắng. 

4. Lệ phí Sa mạc: 200.000 Đồng 

 

IV. KIỂM TRA ĐẦU VÀO 

Các Sa mạc sinh ôn tập các bài khóa đã được học trong Sa mạc cấp 1 và 2. Có thể mua sổ tay huấn luyện 

HT đã phát hành tại Văn phòng Huấn giáo. Gợi ý một số bài như sau: 

1. Lược sử TNTT thế giới, Việt Nam và Xuân Lộc. 

2. Mục đích, tôn chỉ, bản chất của Phong trào TNTT. 

3. Phương pháp Giáo dục toàn diện. 

4. Luật và lời hứa. 

5. Phút hồi tâm và lãnh nhận Lời Chúa. 

6. Lửa thiêng Thánh Thể. 

7. Thi đua Chiến dịch. 

8. Phân công phân nhiệm và lập chương trình trong Đoàn. 

 

V. CÁC LƯU Ý KHÁC: 

1. Bắt đầu điểm danh và nộp hồ sơ và kiểm tra đầu khóa lúc 13h30-14h15. 

2. SMS đến đúng giờ, để xe đúng nơi quy định. 

3. Trời hay mưa, nên mang theo áo Khoác để giữ ấm. 

4. Sa mạc sinh chuẩn bị HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ và gọn gàng, để thuận tiện cho việc nhập khóa. 

5. Đồng phục Thiếu nhi Thánh Thể đúng quy định. 

6. Tư trang cá nhân gọn nhẹ, không mang theo đồ có giá trị cao. Mang theo đồ dự phòng. 

7. Sa mạc chỉ hỗ trợ thuốc cho các trường hợp thường gặp… KHÔNG có các loại thuốc đặc trị (tim, 

lao,….) 

8. Trong sa mạc, hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại để chụp hình selfie, live stream. Việc cập nhật 

hình ảnh, tin tức đã có Tiểu Ban Truyền thông phụ trách. 

9. “Mỗi người là một nụ hoa, nở ra, nở ra tươi thắm…”. Ai cũng đẹp sẵn nên không cần trang điểm. 

10. Trong các bài khóa, SMS mang theo bút, tập để ghi chép. Hạn chế mang balo mini. 

11. Quý Trưởng có con nhỏ, xin về đêm, vui lòng liên hệ SMP qua email bên dưới khi ngày vào Sa mạc. 

12. Trong Sa mạc, liên hệ Trưởng Trực trong mọi trường hợp. 

 

VI. LIÊN HỆ 

1. Sa mạc Phó: Trg. Giuse Trần Văn Hòa   van.xuanhoa55@gmail.com 

2. Hành chánh: Tr. Giuse Đào Trí Đức   jostriduc@gmail.com 


