Chương Trình Giáo Dục

Giáo Lý - Việt Ngữ - Sinh Hoạt Phong Trào TNTT
Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam
91 Valley Hill Road, Riverdale, Georgia 30274, phone: 770-472-9963

Ngày 1 tháng 24, 2016

Thư Nhắc Nhở
Kính gởi:
Trích yếu:

Quý vị Phụ Huynh có con em sẽ lãnh nhận Bí Tích Xưng Tội và Rước Lễ
Lần Đầu năm nay.
V/v Những điều 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 các Bí Tích.
Xin phụ huynh cung cấp cho Văn Phòng BGD những hồ sơ cần thiết sau đây:
(học sinh không thể lãnh nhận các 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.
Phiếu chấp thuận cho học sinh tham dự Ngày Đại Hội Thánh Thể.

1. Ngày Tĩnh Tâm: các em sẽ Xưng tội Lần đầu và buổi tập dượt:
Ngày giờ: Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4, 2016; từ 8:30 sáng đến 3:00 chiều.
Địa điểm: Tại Giáo xứ, các em sẽ tham dự Thánh lễ sáng.
Ăn sáng/trưa: Mỗi em đóng $15 tiền ăn (sẽ đóng cho ban phụ huynh, thủ quỹ) .
Chuẩn bị: Xét mình Ở NHÀ TRƯỚC, cho em ghi những tội vào tờ giấy nhỏ và mang theo.
Y phục:
Gọn gàng, sạch sẽ và chỉnh tề, trang nghiêm trong nhà nguyện.
- Sau giờ ăn trưa các em sẽ lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
- Phụ huynh hoặc người đỡ đầu, nên có mặt để trợ giúp những việc chuẩn bị
trong ngày và để khuyến khích các em lúc xưng tội.
Hồ sơ:

- Bản sao chứng chỉ Rửa Tội (nếu chưa trao cho văn phòng, ngành Giáo Lý).
- Phiếu chấp thuận học sinh tham dự Đại Hội Thánh Thể.
- Lệ phí đóng cho việc mua sắm (nếu chưa đóng cho văn phòng, ngành Giáo Lý).

2. Ngày các em sẽ lãnh nhận Bí tích Thánh thể (Rước lễ) Lần đầu:
Ngày giờ: Chúa Nhật, ngày 17 tháng 4, 2016, Thánh Lễ lúc 10:30 sáng (phải có mặt lúc 9:00 sáng)
Y phục nam:
• Áo sơ mi trắng, dài tay.
• Quần tây, màu đen hoặc xanh đậm, dây
thắt lưng.
• Giầy đen (dressing shoes), xin đừng cho
các em mang giầy ba-ta (sneakers).
•
Mỗi em đóng $40.00 để mua cà-vạt
xanh xậm, nến, pin, hoa dâng trong
Thánh lễ; đóng cho Cô Phương, ngành GL.

Y phục nữ:
• Áo đầm trắng, vớ trắng.
• Giầy trắng (dressing shoes), xin đừng cho
các em mang giầy ba-ta (sneakers).
• Mỗi em đóng $50.00 để mua tràng hoa và
lúp trắng, nến, hoa dâng trong Thánh lễ ...;
đóng cho Cô Phương, văn phòng ngành
Giáo Lý.
• không mang theo bóp/ví tay (handbag).

3. Ngày Đại hội Thánh thể của Tổng Giáo Phận, thứ Bảy, ngày 4 tháng 6, 2016.
• Mỗi em phải nộp trước cho văn phòng Giáo Lý Phiếu Chấp Thuận của phụ huynh.
• Phải có mặt ở giáo xứ lúc 6:45 sáng (xe buýt rời GX lúc 7:15 sáng); các em sẽ trở về giáo xứ lúc 6:45

chiều (phụ huynh có thể đi với các em). Xin phụ huynh đến đón rước con em về đúng giờ.
• Mặc y phục như ngày rước lễ lần đầu và mang theo đồng phục Thiếu Nhi, giầy ba-ta để sinh hoạt ở Kid-Track.

