
Trang 1/2 

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  

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

 

HƯỚNG DẪN VÀO SA MẠC 

HOREB 11 – 12 NĂM 2020 
 

I. SA MẠC HUYNH TRƯỞNG CẤP 1 

1. Sa mạc Horeb 11 dành cho các hạt Phương Lâm – Túc Trưng – Gia Kiệm. 

- Sa mạc huấn luyện: từ 07h00 Thứ Bảy ngày 20/06 đến 17h00 Chúa Nhật ngày 21/06/2020 

tại giáo xứ La Ngà, hạt Túc Trưng. 

 

2. Sa mạc Horeb 12 dành cho các hạt An Bình và Xuân Lộc 

- Sa mạc huấn luyện: từ 07h00 Thứ Bảy ngày 20/06 đến 17h00 Chúa Nhật ngày 21/06/2020 

tại giáo xứ Tân Xuân, hạt Xuân Lộc. 

 

3. Thông tin chung: 

a. Thành phần và điều kiện tham dự. 

− Sa mạc sinh (SMS) đã hoàn thành ngày Tiền sa mạc 2020 

− Sa mạc sinh đã đăng ký tham dự Sa mạc (Danh sách đính kèm) 

 

b. Hồ sơ tham dự (Mỗi SMS 1 hồ sơ) 

− Đơn xin tham dự Sa mạc: 

• Có phần xác nhận của Cha Xứ/Cha đặc trách (đơn này thay cho giấy giới thiệu) 

• Tải mẫu đơn tại: https://goo.gl/HVwEy8 

• Sa mạc tự điền các thông tin trong Đơn tham dự sa mạc, không đánh máy hoặc nhờ 

người khác ghi thay. 

− BỐN (04) hình 3cm*4cm 

• Áo Thiếu nhi, có khăn quàng, nền màu xanh 

• Mặt sau ghi tên thánh, họ và tên, ngày tháng năm sinh 

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

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

− Bản photo Bằng Giáo lý viên (cấp 1, cấp 2 hoặc Đuốc Hồng). 

o Mang theo bản chính để đối chiếu. 

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

o Bằng Giáo lý viên tạm thời không có giá trị. 

https://goo.gl/HVwEy8
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c. Hành trang Sa mạc 

− Sách Kinh Thánh Tân ước. 

− Sổ tay Huấn luyện Huynh trưởng cấp 1, bán tại khu vực điểm danh, giá bìa 15.000 đồng. 

− Bút và vở ghi chép. 

− Đồng phục Thiếu nhi Thánh Thể (nên mang theo 2 bộ để sử dụng trong 2 ngày) 

o Áo sơ mi trắng, tay ngắn, có 2 cầu vai, băng hiệu và phù hiệu. 

o Quần tây sậm màu (không jean, quần ống loe và legging) 

o Khăn quàng đỏ. 

▪ Nam thắt khăn hình Cà –vạt 

▪ Nữ thắt khăn hình cánh bướm. 

− Giày bata trắng (bắt buộc). 

− Đồ dùng cá nhân cho 2 ngày sa mạc. 

− Không mang theo điện thoại hoặc các tư trang có giá trị. 

− Thuốc đặc trị cá nhân (nếu có). 

 

d. Sa mạc phí 

- Sa mạc: 150.000 đồng/người. 

 

e. Các lưu ý khác 

- Sa mạc chỉ cung cấp các loại thuốc thông dụng, không có thuốc đặc trị theo nhu cầu. 

- Áo TNTT được bán tại Giáo xứ Chính Tòa, giáo xứ Thái Hòa… Sa mạc không cung cấp áo 

Thiếu nhi Thánh Thể. 

 

II. BÀI KIỂM TRA NHẬP KHÓA 

- Sư phạm căn bản, Giáo lý và Kinh Thánh. 

- Nội dung các bài khóa trong Tiền Sa mạc. 

 

III. TRUYỀN THÔNG 

- Website Ban Huấn giáo – Thiếu nhi: https://hgtnxl.org/. 

- Facebook: @tntt.gpxuanloc 

- Ban Huấn giáo – Thiếu nhi: hgtn.xuanloc@gmail.com 

 

IV. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

Mọi thắc mắc về Sa mạc hoặc các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với Ban Điều hành Thiếu 

nhi Giáo phận qua email: bdh.tnttgpxl@gmail.com./. 

 


