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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  

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

 

THƯ BÁO 

SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG 

CẤP 2 – TABOR VÀ CẤP 3 - GOLGOTHA (Đ3) 

 

Thái Hoà, ngày 06 tháng 09 năm 2020 

 

Kính thưa: Quý Cha Quản hạt  

Quý Cha Đặc trách 

Các anh chị Giáo lý viên - Huynh Trưởng  

 

Do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, thời gian qua theo lời hướng dẫn của 

quý Đức Cha giáo phận Xuân Lộc, chúng con phải tạm hoãn các khóa học cho các anh chị 

em Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng từ sau tháng 07/2020. Nay sau khi giáo phận Xuân Lộc 

chính thức được cho phép các sinh hoạt Mục vụ trở lại bình thường, chúng con xin kính báo 

đến quý Cha, và các anh chị giáo lý viên – huynh trưởng về các khoá sa mạc huấn luyện 

huynh trưởng cho các tháng cuối năm như sau: 

 

1. SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 2 – TABOR 4 năm 1:  

- Từ 07g30 Thứ Bảy 19/09 – Chúa nhật 20/09/2020 tại giáo xứ Thái Hoà. 

- Điều kiện tham dự: 

- Các anh chị giáo lý viên huynh trưởng trong giáo phận. 

- Đã hoàn thành chương trình huấn luyện Huynh trưởng cấp 1 (Xuất 

Hành/Horeb từ năm 2019 trở về trước) 

- Hồ sơ tham dự: Xem file hướng dẫn đính kèm. 

- Đóng góp: 200.000 đồng/người 

- Đăng ký: https://forms.gle/ycMhvQdLRDeHXDCTA. 

- Số lượng SMS dự kiến: 150-180 anh chị.. 

 

2. SA MẠC HUYNH TRƯỞNG CẤP 2- TABOR 3 năm 2 (Galile 3 năm 2):  

- Từ 07g30 Thứ Bảy 03/10 – Chúa nhật 04/10/2020 tại giáo xứ Thái Hoà. 
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- Điều kiện tham dự: Các anh chị SMS: 

o ĐÃ HOÀN THÀNH chương trình huấn luyện đợt 1 của Galilê 1 và Galilê 

2 và Galilê 3 (xem danh sách đính kèm). 

o CHƯA HOÀN THÀNH chương trình huấn luyện đợt 2 của Galilê 1 và 

Galilê 2. (xem danh sách đính kèm). 

- Danh sách: cập nhật trong thời gian tới. 

- Đóng góp: 200.000 đồng/người 

- Đăng ký: https://forms.gle/E2XiQ1TSgRzUNzmc6  

 

3. SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 3 – GOLGOTHA 1 (Đ3):  

- Dự kiến từ 07g30 Thứ Bảy 17/10 – Chúa nhật 18/10/2020. 

- Địa điểm, danh sách và cách đăng ký tham dự sẽ được thông báo sau. 

 

Chúng con chân thành cảm ơn quý Cha và các anh chị GLV-HT 

Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con và công cuộc huấn giáo của Giáo Phận. 

 

Linh mục Trưởng Ban 

    Giuse Đỗ Đức Trí 

 

 

Ghi chú: 

-  Các chương trình sinh hoạt nêu trên có thể Tạm ngưng tùy tình hình dịch 

COVID-19. 

- Đối với Tabor 4, vì giới hạn số lượng SMS và hệ thống đăng ký NGƯNG tiếp 

nhận khi đã đủ lượt đăng ký, vì vậy, mỗi SMS CHỈ ĐĂNG KÝ MỘT LẦN DUY 

NHẤT. Danh sách đăng ký sẽ được cập nhật hằng ngày lúc 21h. 

- Sa mạc từ chối tiếp nhận các SMS chưa đủ điều kiện cũng như không có Hồ sơ 

tham dự. 

- Các Sa mạc đều có bài làm nhập khóa và tính vào điểm tổng kết của Sa mạc, chi 

tiết xem phần hướng dẫn. 


