
 

BAN HUẤN GIÁO – THIẾU NHI GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 

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

 

Thái Hoà, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

 

THƯ MỜI  

TĨNH HUẤN MÙA VỌNG 

TUYÊN HỨA HUYNH TRƯỞNG CẤP I & II 

                                                                                  

Kính thưa:    Quý Cha Quản Hạt 

Quý Cha Đặc Trách Huấn giáo 

Quý Cha xứ và cha phó 

Quý sơ Trợ Uý 

Các anh chị Giáo lý viên – Huynh trưởng  

Bước vào Mùa Vọng chúng con sẽ tổ chức ngày tĩnh huấn cho các anh chị Giáo Lý Viên – Huynh 

Trưởng, giúp chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. 

Đây cũng là dịp các anh chị Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng đã hoàn tất các sa mạc huấn luyện 

huynh trưởng cấp 1 & 2 sẽ tuyên hứa và nhận cấp hiệu.  

Qua ngày tĩnh huấn này chúng con muốn giúp các anh chị :  

- Sống tâm tình Mùa Vọng, canh tân đời sống thiêng liêng,  

- Nhìn lại đời sống và sứ vụ tông đồ của mình, tái khẳng định quyết tâm phục vụ Chúa và đoàn 

Thiếu nhi cách đắc lực hơn. 

Thành phần:  

+ Các anh chị Giáo Lý Viên huynh trưởng tại các giáo xứ  

+  Các anh chị Giáo Lý Viên huynh trưởng đã hoàn tất các sa đợt sa mạc huấn luyện  

    cấp 1 & 2 chưa tuyên hứa 

Địa điểm:  Giáo xứ Thái Hòa 

Thời gian:  Từ 7g30 đến 16g00 ngày 01/12/2019 - Chúa nhật thứ I Mùa Vọng  

Đóng góp:   30.000 đ / người 

Xin quý cha khuyến khích và tạo điều kiện cho anh chị GLV–HT tham dự ngày tĩnh huấn nói trên. 

Chúng con chân thành cảm ơn và xin cầu nguyện cho chúng con. 

Trân trọng kính mời 

Linh mục Giuse ĐỖ ĐỨC TRÍ 



                        

1. Vui lòng đăng ký số lượng tham dự cho chúng con qua email: hgtn.xuanloc@gmail.com . Hạn 

chót trước ngày thứ năm 28/11/2019. Hoặc đăng ký trên trang hgtnxl.org 

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

3. Quý Trưởng đủ điều kiện Tuyên hứa (xem danh sách trên trang hgtnxl.org) 

- Vui lòng bổ sung hồ sơ còn thiếu. 

. 

 


