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Ngày 14 tháng 2, 2016

Thông Cáo
Kính gởi:
Trích Yếu:

Quý vị Phụ Huynh các em học sinh Lớp 10A và 10B - Thêm sức.
V/v Buổi họp các Phụ Huynh có con em sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức năm nay.

Kính thưa quý Ông Bà,
Đầu thư, chúng tôi trong Ban Điều Hành Chương Trình Giáo Dục, xin gửi đến quý Ông Bà lời
chào thân mến và lời chúc bình an trong Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria.
Để Giáo Xứ chúng ta có một chương trình chuẩn bị tốt đẹp, với những chi tiết cần bàn thảo và
những dự tính thống nhất, cho ngày các em lãnh nhận bí tích Thêm sức năm nay. Thí dụ như về y
phục, chương trình buổi tĩnh tâm, việc chụp hình, quay phim video ... Xin kính mời quý ông bà đến tham
dự buổi họp rất cần thiết và quan trọng - KHÔNG THỂ VẮNG MẶT ĐƯỢC.
Buổi họp được ấn định như sau:

•
•
•

Ngày giờ: thứ Bảy, ngày 20 tháng 2, 2016; từ 9:30 sáng đến 12:30.
Địa điểm: tại nhà nguyện cũ - Giáo Xứ Đức Mẹ Việt-Nam.
Chương trình buổi họp:
9:45 – 9:45: Lời chào mừng, phút thánh hóa, hành chánh ...
/20 phút
10:00 – 10:20: Lời chào của Đức Ông Chánh xứ hoặc Cha Phó.
Ôn lại ý nghĩa và tầm quan trọng của Bí tích Thêm sức.
Ơn gọi phụ huynh: bổn phận và trách nhiệm của cha mẹ trong việc dạy dỗ đức tin.
10:25 – 11:00: Những diển tiến chương trình học còn lại của lớp Thêm sức. Thầy Dưỡng, Tr. Vy/35'
Hoàn tất các bài làm, 10 giờ công tác xã hội...
Những ngày quan trọng: ngày phỏng vấn, tĩnh tâm, buổi chầu, ngày Thêm sức.
Những công việc cần chuẩn bị:
11:00 – 11:10: Hành chánh: hồ sơ Rửa Tội, Lý lịch, người bảo trợ/đở đầu để chuẩn bị cho
ngày phỏng vấn và thêm sức; phiếu tham dự ngày ĐH Thánh Thể. Tr. Phượng/10'
11:15 – 11:25: Hoa thiêng, tâm thư của phụ huynh, việc mua sắm y phục, name tag/banner,
và những việc chuẩn bị khác...
Thầy Tri /10'
11:25 – 11:35: Bổ túc và trả lời thắc mắc…
Thầy Hùng /10'
11:35 – 12:30: Phần bàn thảo của Phụ huynh việc tổ chức, chụp hình, quay video, tiệc liên hoan ...

*** Xin Phụ huynh mang theo ***
(1) Hồ sơ Lý lịch Tuyển sinh Thêm sức; (2) bản sao Chứng chỉ Rửa tội.
Xin quý Ông Bà vui lòng ghi chú những điều trên và cố gắng tham dự đầy đủ buổi họp quan
trọng này. Lần nữa, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý Ông Bà đã nâng đỡ và hổ trợ cho chúng tôi
trong công việc giảng dạy Lời Chúa cho các em. Nếu quý Ông Bà có điều chi thắc mắc, xin liên lạc với
chúng tôi. Cầu chúc quý Ông Bà và gia đình luôn được nhiều hồng ân và phúc lành của Chúa Giêsu Kitô.
Thân mến trong Chúa,

Bản sao kính gởi:
- Đức Ông Chánh Xứ, Cha Phó.
- BĐH Chương Trình Giáo Dục: Giáo Lý/ Việt Ngữ/ TNTT.

Thầy Sáu, P. Huỳnh Việt-Hùng
(Giáo Lý Ngành Trẻ)

