
 

HƯỚNG DẪN THAM DỰ TĨNH HUẤN 

VÀ TUYÊN HỨA HUYNH TRƯỞNG 2019 

 

Mến chào Quý Trưởng. 

Để việc tham dự và tổ chức ngày Tĩnh huấn và Tuyên hứa Huynh trưởng các cấp 

được tốt đẹp, Ban điều Hành Thiếu Nhi Giáo phận xin được hướng dẫn vài điều như 

sau: 

 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG 

 Đăng ký tham dự, hạn cuối thứ năm 28/11/2019. 

 Khi tham dự vui lòng mang theo giấy giới thiệu của Cha xứ/ Cha phó/Đặc 

trách. (các anh chị Tĩnh Huấn và Tuyên hứa cùng xứ chỉ cần 1 giấy giới 

thiệu) 

 Đóng góp: 30.000đ/người. 

 Đồng phục Thiếu nhi Thánh Thể. 

 Chương trình sẽ Không có Thánh Lễ. Quý Cha có ngồi giải tội. 

 Tuân thủ luật Giao thông và hướng dẫn của Ban tổ chức. 

 

II. THAM DỰ TĨNH HUẤN MÙA VỌNG 

 Đăng ký tham dự: https://forms.gle/Hoc6pkCTmd3UFVcW9 

 

III. TUYÊN HỨA HUYNH TRƯỞNG 

 Đăng ký tham dự: https://forms.gle/1Vm7EnnmPZGPyn8DA  

 Các SMS phải tham dự đầy đủ chương trình ngày, mới được tham dự Nghi 

thức Tuyên Hứa. Việc tham dự Nghi thức Tuyên hứa là điều kiện bắt buộc 

để được công nhận là Huynh Trưởng và được cấp Chứng Chỉ Huynh 

Trưởng. 

 Các SMS xem kỹ danh sách và các thông tin liên quan (tên thánh, ngày 

tháng năm sinh, giáo xứ, giáo hạt…), đính chính thông tin (nếu sai) trong 

form đăng ký tham dự. 

 Các SMS khi đến, vui lòng điểm danh với Ban Hành Chánh để xác nhận 

việc có tham dự. 

 Các SMS vui lòng nộp bổ túc hồ sơ Sa mạc (nếu còn thiếu), hồ sơ chưa 

được bổ sung đủ, SMS sẽ không được Tuyên hứa. 

o Hồ sơ đầy đủ bao gồm: 

 Đơn xin tham dự Sa mạc (có chữ ký và đóng mộc của Cha 

Xứ/Đặc trách). 

 Mẫu đơn Sa mạc cấp 1: TẢI VỀ 

 Mẫu đơn Sa mạc cấp 2: TẢI VỀ 

https://forms.gle/Hoc6pkCTmd3UFVcW9
https://forms.gle/1Vm7EnnmPZGPyn8DA
https://drive.google.com/open?id=0BwPXdwBcDJucb0JTRUoyNEE5Ykk
https://drive.google.com/open?id=0BwPXdwBcDJucT0o0SENIN2x2SzQ


 

 Các trường hợp Đơn không có mộc hay chữ ký, vui 

lòng làm lại Đơn tham dự sa mạc. 

 Bốn (04) hình thẻ kích thước 3cm*4cm, áo TNTT, phông nền 

màu xanh, mặt sau ghi thông tin. Với 02 hình dán vào Đơn 

(không đóng dấu giáp lai), 02 hình đựng trong 1 túi nhỏ. 

 Bằng GLV cấp II – áp dụng với các SMS đã học Galilê 2. 

 

IV. THI LẠI 

 Thời gian thi lại: lúc 08h10 (SMS đến sau giờ phát bài, không được dự thi) 

 Địa điểm: Trưởng Trực sẽ thông báo sau khi tập trung. 

 Liên hệ người phụ trách thi lại: Trưởng Thomas Long Phụng. 

 SMS chuẩn bị bút. Không sử dụng Tài liệu trong giờ làm bài. 

 Ôn tập các bài khóa 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. 

 

V. CHƯA TUYÊN HỨA 2016-2017-2018 

Theo hướng dẫn của Cha Phó ban Huấn giáo – Thiếu nhi, đặc trách TNTT Gp.Xuân 

Lộc1, các SMS đã hoàn thành chương trình huấn luyện các cấp phải Tuyên hứa trong 

năm tham dự sa mạc hoặc năm tiếp theo, sau khi có kết quả Sa mạc. 

Sau 2 năm (với 2 đợt Tuyên hứa), các SMS chưa Tuyên hứa sẽ bị hủy kết quả Sa 

mạc.2 

Quý Trưởng thuộc các sa mạc sau buộc phải tuyên hứa năm 2019 gồm: 

- Xuất hành 1-2-3 năm 2016 

- Xuất hành 4-5 năm 2017 

- Xuất hành 6-7 năm 2018 

- Galilê 1. 

 

 

BĐH Thiếu nhi Gp.Xuân Lộc 

                                              
1 Linh mục Giuse Phạm Quốc Thuần. 
2 Vắng với lý do chính đáng (đơn xin vắng), sẽ được bảo lưu với sự đồng ý của Cha Tuyên Úy TNTT Giáo phận. 


