
 

                     

Ngày 12 tháng 2, 2012 
Thư Nhắc Nhở 

 
Kính gởi:   Quý Phụ Huynh có con em sẽ lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức Niên khoá 2011-2012. 
Trích yếu:  V/v tham dự 2 ngày Tĩnh Tâm, chuẩn bị cho các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. 

 
Kính thưa quý Phụ Huynh, 
 

Đầu thư, chúng tôi trong Ban Điều Hành Chương Trình Giáo Dục Ngành Trẻ xin gởi đến quý Phụ Huynh 
lời chào thân mến và lời chúc bình an trong Chúa Kitô và Mẹ Maria. 

 

Sau đây là những chi tiết quan trọng xin quý Phụ Huynh lưu ý để giúp con em chuẩn bị đi tham dự khóa 
tĩnh tâm dành riêng cho các em sẽ lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức năm nay. 

========================================= 
ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM THÊM SỨC 

( Niên Khoá 2011 – 2012 ) 
 
 Chủ đề:   “Người Kitô Hữu trưởng thành – Being a matured Christian” 

 

 Thời gian: 7:00 sáng Thứ Bảy ngày 19-5-2012 tới 6:00 chiều Chúa Nhật ngày 20-5-2012. 
- Các em có mặt tại nhà thờ lúc 7:00 sáng Thứ Bảy (xe buýt sẽ rời nhà thờ lúc 7:30 sáng). 

(nếu học sinh tự túc đi đến Pine Eden trước, thì nên báo cho Thầy Hùng biết trước)  
- Các em trở về nhà thờ lúc 6:00 chiều Chúa Nhật. 

 
 Địa điểm: Pine Eden Christian Retreat Center in Hamilton, GA gần Callaway Garden. 

 1942 Barnes Mill Road, Hamilton, GA 31811 Tel: 706-628-5883  
 Pine Eden is located 2 miles east of Hwy 27 in Hamilton. At the courthouse in Hamilton, turn left on  
 Barnes Mill Road. Go 2 miles …look for Pine Eden Retreat Centert sign on the right.  

 Lệ phí:   Chi phí mỗi là em $150: giáo xứ tài trợ $50, học sinh đóng $100 
 
 Những vật dụng các em cần mang theo (what to bring):  

o Quần áo đủ cho hai ngày. Đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể trong 2 ngày: áo và khăn quàng khi 
tĩnh tâm và Thánh lễ.  

o Quần dài (blue jeans); áo polo shirt trắng cho giờ sinh hoạt… Note: tank tops, skirts, shirt without 
sleeves are not allowed. 

o Medical insurance card. 
o Đồ dùng cá  nhân (toiletetries: shampoo, tooth brush/paste, v.v…) 

Note: bed sheet, pillow, blanket, soaps và khăn tắm (bath towel) are available at the retreat center. 
NO NEED to bring them. 

o Tiền lệ phí $100 (và các forms nếu chưa hoàn tất). Xin đóng trước ngày 19-2-2012. 
 
 Những thứ không được mang theo (What not to bring): 

o NO electronic devices: iPod, iPhone, laptop, etc… (note: Phone will be available in case of 
emergency); NO weapon, NO illegal drugs. 

 
 Các số điện thoại liên lạc: thầy Trịnh Đình Tri (770) 335-6582; thầy Nguyễn Hào Hiêp (678) 570-1613 

 
 Thánh lễ bế mạc vào lúc 1:30~2:00 chiều Chúa Nhật ngày 20 tháng 5. Nếu có thể được, kính mời quý Phụ 
Huynh đến tham dự  để cầu nguyện, khích lệ và chia sẻ niềm vui với các em. 
 Buổi tĩnh tâm này rất quan trọng và cần thiết để chuẩn bị tinh thần cho các em sẵn sàng lãnh nhận Ơn Chúa 
Thánh Thần qua Bí Tích Thêm Sức. Xin quý Phụ Huynh hỗ trợ và tích cực cầu nguyện để đưọc nhiều kết quả 
thiêng liêng cho các em trong khoá tĩnh tâm này.  
         Thân mến trong Chúa, 

                                 
         Thầy sáu, P. Huỳnh Việt Hùng 



 

 
 

Lệ phí mỗi em học sinh Thêm Sức (lớp 10) 
( Niên Khoá 2011 – 2012 ) 

 
 

Lệ phí cho các em học sinh lớp 10, Thêm Sức:
 
Em trai:  $145.00  

- $100  2 ngày tĩnh Tâm, ở Pine Eden Christian Retreat Center  
- $35  mua nơ (bow tie), giây tượng, nến và hoa dâng trong Thánh lễ Thêm Sức. 
- $10  Ăn Trưa, ngày (24-3-2012) gặp Cha linh hướng phỏng vấn và buổi tập dượt. 
 

Em gái:  $135.00  
- $100  2 ngày tĩnh tâm, ở Pine Eden Christian Retreat Center  
- $25  mua giây tượng, nến và hoa dâng trong Thánh lễ Thêm Sức. 
- $10  Ăn Trưa, ngày (24-3-2012) gặp Cha linh hướng phỏng vấn và buổi tập dượt. 

 
Hạn cuối nộp các hồ sơ, name tag và tiền lệ phí: (Cô Phương, Văn Phòng Ban Giáo Dục) 

 

Xin đóng trước ngày 24-3-2012  
 
 

 

 

 

 

 

 


	                    
	Ngày 12 tháng 2, 2012

