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Những Điều Kiện
để Tuyển Sinh lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức
- Confirmation Candidate Guidelines -

1. Học sinh lớp 10 hoặc cao hơn và đã học qua Chương trình Giáo lý Lớp 9
(ở Giáo xứ Đức Mẹ Việt‐Nam hoặc có giấy chứng nhận ở giáo xứ khác
chuyển đến). Tổng Giáo Phận Atlanta buộc các tuyển sinh Thêm sức
phải theo học đầy đủ 2 năm trong Chương trình Giáo lý Thêm sức.
2. Đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và nộp Chứng chỉ Rửa tội (bản sao) cho
Văn phòng Ban Giáo dục.
3. Học sinh phải có hạnh kiểm tốt, tham dự đầy đủ các buổi học (không
được vắng mặt hơn 4 lần trong niên học).
4. Học sinh phải hoàn tất các bài làm ở nhà, các bài kiểm ở lớp và hoàn tất
các đề án nghiên cứu, tham khảo (research project), theo như
Thầy/Cô/Huynh Trưởng hướng dẫn ấn định.
5. Thực hiện đầy đủ mười (10) giờ Công tác Tông đồ (công tác xã hội) và
giao nộp đầy đủ cho Thầy/Cô/Huynh Trưởng hướng dẫn Phiếu kiểm
diện tình nguyện.
6. Tham dự buổi gặp gỡ Cha linh hướng (Ngày Phỏng Vấn); tham dự ngày
Tĩnh tâm và các buổi cầu nguyện, theo như Chương trình Giáo lý Thêm
sức đã ấn định.
7. Được sự tiến cử của Thầy/Cô/Huynh Trưởng hướng dẩn và được Cha
linh hướng phê chuẩn và chấp thuận.
Ghi chú: Thực hiện đủ 7 điều trên, chứng tỏ Tuyển Sinh Thêm Sức đã tự chủ
và đủ trưởng thành, để lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, nhận lấy Ơn Chúa Thánh
Thần, trong Sứ mạng làm Chứng Nhân Tông Đồ của Chúa Kitô.
(Nếu KHÔNG hội đủ 7 điều trên, học sinh phải học lại niên khóa sau)

