
 

 

THÔNG BÁO 

HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG TNTT  

Trọng kính quý cha Quản hạt và quý cha, 
Nhìn vào thực tế của giáo phận Phát Diệm hiện nay  đã có gần 100% giáo  xứ được huấn luyện TNTT và đã có 34 xứ 

chính thức thành lập TNTT. Nhưng các huynh trưởng tại các xứ đoàn còn thiếu kiến thức về TNTT; vì vậy ban Giáo lý 

và thiếu nhi của giáo phận tổ chức một sa mạc huấn luyện cho các huynh trưởng của các giáo xứ trong toàn giáo phận. 
1. THỜI GIAN : Từ 4 giờ 00 chiều ngày 17 đến 12 giờ trưa ngày 20 tháng 07 năm 2019 

2. ĐỊA ĐIỂM :  

- Tại giáo xứ TÂN MỸ, xóm Tân Văn, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

3. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN  

 - Thiết kế hành trình sa mạc. 
 - Thiết kế đêm lửa thiêng Thánh Thể và tổ chức một giờ chầu Thánh Thể cho thiếu nhi. 

 - Thiết kế mật thư 
 - Ôn lại toàn bộ nghiêm tập 
 - Nghệ thuật làm trưởng trực, điều hành và đứng trạm v.v... 

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ : Là các huynh trưởng đang phục vụ tại các giáo xứ. 

 - Các giáo hạt ở xa mỗi giáo xứ cử tối đa 3 trưởng (vì còn liên quan đến chỗ ở qua đêm) 

 - Riêng giáo hạt Văn Hải và Phát Diệm thì có thể cử nhiều hơn (vì ở gần thì tối có thể về nhà) 
5. HÌNH THỨC TỔ CHỨC : 

 - Vì nhà xứ của giáo xứ Tân Mỹ không thể có đủ chỗ để ở đông người, bởi vậy ban tổ chức sắp xếp :  

 - Tất cả các sa mạc sinh sẽ ăn tại nhà xứ Tân Mỹ (các sa mạc sinh không ở lại qua đêm thì chỉ ăn bữa 
trưa tại xứ Tân Mỹ) 

 - Các sa mạc sinh ở gần (Hạt Văn Hải và hạt Phát Diệm sẽ đi về) các giáo xứ ở xa như Phương 

Thượng, Hảo Nho v.v... nếu muốn ở lại thì đăng ký trước. 
 - Các sa mạc sinh sẽ được học theo phương pháp thực hành và làm việc nhóm cùng với các bài khoá 

của các cha và các thày. 
6. THỂ THỨC ĐĂNG KÝ : - Tất cả các sa mạc sinh đều phải được cha xứ giới thiệu và điền đầy đủ 

các thông tin theo mẫu dưới đây gửi về ban tổ chức trước ngày 15 tháng 07. 

- Các sa mạc sinh ở xa sẽ ở lại xứ Tân Mỹ, theo hình thức : Mỗi trưởng của xứ Tân Mỹ sẽ nhận 1,2 
hoặc 3 sa mạc sinh của xứ khác về ở tại nhà mình. Vì vậy các sa mạc sinh đăng ký ở lại xin ghi rõ 

thông tin cá nhân theo mẫu dưới đây; nhất là mục GIỚI TÍNH để ban tổ chức sắp xếp cho chu đáo. 
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Tên thánh, họ và tên Sinh ngày Giới tính Số ĐT Giáo xứ 

01 Giuse Nguyễn Văn A 20/11/2000 NAM 097...... Tân Mỹ 

 - Các sa mạc sinh dù ở lại hay không ở lại thì cũng có mặt tại xứ Tân Mỹ vào lúc 4 giờ chiều ngày 17 
tháng 07 để nhận đội và nhận nhà ở do các trưởng của xứ Tân Mỹ đón tiếp. 

7. CỘNG TÁC TỔ CHỨC :  

 - Đối với các sa mạc sinh ở lại : Đóng góp 150,000 VNĐ 

 - Đối với các sa mạc sinh không ở lại : Đóng góp 80,000 VNĐ 

8. HÀNH TRANG CÁ NHÂN : 

 - Các học viên mang theo tư trang đầy đủ, (áo mưa, chăn, màn v.v...) nhất là đồng phục TNTT.  

 - Bút và vở viết, SÁCH KINH THÁNH nhỏ 

 Xin kính chức quý cha hạt trưởng và quý cha luôn bình an. Xin cầu cho sa mạc huấn luyện được diễn ra tốt đẹp  

Chúng con xin cám ơn quý cha. 

 Tân Mỹ, ngày 29 tháng 06 năm 2019 
T/M Ban Giáo Lý Giáo phận Phát Diệm 

Lm Phaolô Nguyễn Tất Ứng 

Trưởng ban 
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     V/v Huấn luyện HTTNTT 


