Chương Trình Giáo Dục

Giáo Lý - Việt Ngữ - Thiếu Nhi Thánh Thể
OUR LADY OF VIETNAM CATHOLIC CHURCH
91 Valley Hill Road, Riverdale, Georgia 30274, phone: 770-472-9963

www.giaoxuducmevietnam.org

Ngày 20 tháng 2, 2016

Thư Nhắc Nhở
Kính gởi:
Trích yếu:

Quý vị Phụ Huynh có con em sẽ lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức năm nay.
V/v Những ngày quan trọng, Phụ Huynh cần lưu ý.

Kính thưa quý Ông Bà,
Sau đây là những điều quan trọng, xin quý Phụ Huynh lưu ý, về việc chuẩn bị cho ngày
các em lãnh nhận Bí Tích.
Xin phụ huynh cung cấp cho Văn Phòng BGD những hồ sơ cần thiết sau đây:
(các em không thể lãnh nhận Bí Tích, nếu không có Chứng Chỉ Rửa Tội)
Học sinh / Student Name: ............................................................................................................................................ Lớp/Grade: ............
Hồ sơ còn thiếu:
Bản sao Chứng chỉ Rửa tội.
Lý lịch Tuyển sinh Thêm sức.
Giấy Chứng nhận người Đở đầu Thêm sức là người Công giáo (nếu không phải là
thành viên Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam; xin liên lạc với Ban Giáo Dục lấy mẫu đơn này).
Phiếu chấp thuận của phụ huynh cho em tham dự Ngày Đại hội Thánh Thể (nếu tham dự).

1. Ngày gặp Cha linh hướng phỏng vấn và buổi tập dượt (BẮT BUỘC PHẢI THAM DỰ):
Ngày giờ: Thứ Bảy, ngày 5 tháng 3, 2016; từ 8:30 sáng đến 1:30 chiều.
Địa điểm: Tại Giáo xứ, các em sẽ tham dự Thánh lễ 8:30 sáng, trước buổi Phỏng vấn.
Ăn sáng/trưa:

Mỗi em đóng $15.00 tiền ăn (xin đóng cho ban phụ huynh)

Y Phục:

Em nam: sơ-mi trắng dài tay, ca-vát (tie), áo vét-tông (vest), quần tây đen.
Em nữ: áo dài trắng hoặc áo đầm (trắng) dài tay.

Ghi chú:
- Trong khi các em gặp cha Linh hướng, thì thực tập buổi tập dượt nghi lễ...
- Nếu được, xin phụ huynh hoặc người bảo trợ (đỡ đầu), nên có mặt buổi tập dượt này.
- Lệ phí đóng cho việc mua sắm ... (nếu chưa đóng cho văn phòng, ngành Giáo Lý).

2. Ngày Tĩnh Tâm cho các em học sinh Thêm Sức (BẮT BUỘC PHẢI THAM DỰ):
Ngày giờ: từ sáng thứ Bảy đến trưa Chúa Nhật, ngày 14 và 15 tháng 5, 2016.
phải có mặt tại nhà thờ lúc 7:00 sáng (xe buýt sẽ rời nhà thờ lúc 7:30 sáng).
Địa điểm: Tại Pine Eden Christian Retreat Center in Hamilton, GA gần Callaway Garden.
Chi phí:

Chi phí mỗi là em $160: giáo xứ tài trợ $50, học sinh đóng $110.
Đóng cho Cô Phương, Văn Phòng BGD - Ngành Giáo Lý.
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3. Buổi Cầu Nguyện và Chầu Thánh Thể trước ngày lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức:
Ngày giờ: Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5, 2016, từ 6:45 – 9:30 tối.
Địa điểm: Tại nhà nguyện cũ, Giáo Xứ Đức Mẹ Việt-Nam.
Ghi chú:

- Các em có thể dự Thánh lễ chiều thứ Bảy lúc 5:00 chiều hoặc đến lúc 6:45.
- Các em nên ăn cơm chiều ở nhà trước khi tới nhà thờ.
- Y phục gọn gàng, sạch sẽ, chỉnh tề và trang nghiêm trong nhà thờ.
- Trong giờ Chầu, Cha sẽ ngồi toà nếu em nào cần xưng tội (nên xét mình ở nhà trước).
- Phụ huynh hoặc người đỡ đầu, cũng có thể tham dự buổi chầu này với các em.

4. Ngày các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức:
Đức Tổng Giáo Mục Wilton D. Gregory sẽ chủ tọa nghi thức ban bí tích Thêm Sức.
Ngày giờ: Chúa Nhật, ngày 29 tháng 5, 2016, trong Thánh lễ lúc 10:30 sáng.
- Để chuẩn bị, các em phải có mặt tại tầng dưới nhà trường, lúc 8:30 sáng.
- Các em nên ăn sáng (breakfast) ở nhà trước.
Y phục em nam:
• Áo sơ mi trắng, dài tay.
• Nơ (bow tie) đỏ, $10.00.
• Quần tây, màu đen hoặc xanh đậm, giây
lưng đen, giầy đen (dressing shoes).
• Mỗi em đóng $40.00 (+$10 nơ = $50)
để mua giây, tượng, nến, và hoa dâng
trong Thánh lễ; đóng cho Cô Phương,
ngành Giáo Lý.

Y phục em nữ:
• Áo dài Việt Nam, màu trắng.
• Quần trắng, vớ trắng, giầy trắng.
• Mỗi em đóng $40.00 để để mua giây,
tượng, nến, và hoa dâng trong Thánh lễ,
đóng cho Cô Phương, ngành Giáo Lý.
•

không mang theo bóp/ví tay (handbag).

5. Ngày Đại hội Thánh Thể của Tổng Giáo Phận (học sinh TS không buộc phải tham dự):
Ngày giờ: Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6, 2016; từ 6:45 sáng đến 6:45 chiều.
Địa điểm: tại Nhà thờ; xe buýt rời nhà thờ lúc 7:15 sáng để di chuyển đến Georgia International
Convention Center.
Y phục:

Đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể. Tất cả các em học sinh Thêm Sức mặc đồng phục,
(làm dàn chào danh dự lúc cuộc rước Thánh Thể buổi sáng và Thánh lễ ban chiều)

Ăn trưa:

Tự túc hoặc tự mang theo tiền để mua thức ăn ở trung tâm.

Ghi chú:

- Nếu tham dự, Ban Giáo Dục cần có Phiếu Chấp Thuận của phụ huynh.
- Các em phải có mặt ở giáo xứ lúc 6:45 sáng.
(xe buýt sẽ rời parking giáo xứ lúc 7:15 sáng cho kịp cuộc rước Thánh Thể buổi sáng)
- Các em trở về giáo xứ lúc 6:45 chiều, xin phụ huynh đến đón rước con em về đúng giờ.
- Phụ huynh hoặc người bảo trợ (đỡ đầu) có thể đi với các em.

Nếu quý Ông Bà có điều chi thắc mắc, xin liên lạc với chúng tôi. Xin cầu chúc quý Ông Bà và
gia đình luôn được nhiều hồng ân và phúc lành của Chúa Kitô.
Thân mến trong Chúa,

Thầy Sáu, P. Huỳnh Việt-Hùng
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