
 
 

 
 

 Các em có mặt lúc 9:30 AM 
 Xin Phụ Huynh cho các em ăn sáng trước khi đến. 
 Các em đi giầy bata (tennis shoes), mang theo 1 

cái gối/pillow. 
 Ngày Tĩnh Tâm sẽ kết thúc bằng Thánh Lễ, xin qúy 

Phụ huynh có mặt tại Hội Trường lúc 2 giờ chiều 
để tham dự buổi Tĩnh Tâm, sau đó cùng tham dự 
Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 3:15 PM chung với các 
em.  Sẽ có ghế dành riêng cho phụ huynh và gia 
đình trong nhà thờ. 

 Phụ huynh đón các em về sau Thánh Lễ tại Nhà 
thờ (khoảng 4:15PM). Xin giúp các em nhận lại gối 
và các vật liệu Tĩnh tâm trước khi về. 

 

1. NGÀY TĨNH TÂM: CHÚA LÀ TÌNH YÊU 
 9:30 AM - 4:30 PM 

Chúa Nhật, ngày 5 tháng 3, 2017 tại Hội Trường 

 

 

 

 

 Xin phụ huynh và các em có mặt lúc 9:45 AM, mặc quần 
áo chỉnh tề. 

 Xin theo sự hướng dẫn của người có trách nhiệm để giữ 
trật tự và trang nghiêm. 

 Khi xưng tội xong, phụ huynh trao cho các em cử chỉ 
yêu thương/hòa giải, sau đó đưa em về chỗ và giúp 
em làm việc đền tội. Khuyến khích cho các em quỳ 
bên Chúa Thánh Thể. 

 Phụ huynh có thể xưng tội sau khi tất cả các em xưng 
tội xong. 

 Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và gia đình tổ chức 
nhẹ nhàng trong dịp các em xưng tội và rước lễ lần đầu 
với những tâm tình vui tươi, thánh thiện để mừng các 
em. 

 Nếu cần thay đổi ngày Xưng Tội Lần Ðầu, xin báo cho 
chúng tôi càng sớm càng tốt.  

2. NGÀY XƯNG TỘI LẦN ĐẦU 
10:00 AM - 11:30 AM  

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3, 2017 trong Nhà Thờ 

 

 

 

 

          1 Chân Dung & 1 Gia Đình 
 Xin cho các em mặc quần áo như ngày Rước Lễ 

Lần Đầu. 
 Xin xếp hàng theo thứ tự để chụp hình/ First 

come, first served. 

3. NGÀY CHỤP HÌNH STUDIO  
6:00 PM - 8:00 PM 

Thứ Năm, ngày 11 Tháng 5, 2017 tại Hội Trường 

 

 

 

 

  
 Ngày tập dượt này giúp các em chuẩn bị cho Thánh Lễ 

Rước Lễ Lần Đầu. 
 Xin đến đúng giờ.  

4. NGÀY TẬP DƯỢT NGHI THỨC  

CHO THÁNH LỄ 
6:30 PM – 8:30 PM   

Thứ Tư, Ngày 17 tháng 5, 2017 trong Nhà Thờ. 

 
 
 

  
 9:30 AM: các em xếp hàng trong Hội trường.  Xin 

Quý Vị đến đúng giờ . 
 10:00 AM: các em xếp hàng vào nhà thờ, để chụp 

hình chung toàn lớp.  Thánh Lễ lúc 10:30 AM. 
 Vì sự nghiêm trang của Thánh Lễ, xin Quý vị tuyệt 

đối không ra khỏi chỗ ngồi để chụp hình trong nhà 
thờ. 

5. NGÀY RƯỚC LỄ LẦN ÐẦU  
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 năm 2017  

 

 

 

  

Lưu Ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hình và 
chứng chỉ sau ngày 7 tháng 6, 2017.   

6. NGÀY GIỜ LẤY HÌNH  

& CHỨNG CHỈ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU  
   9:30 AM - 5:00 PM 

tại Văn Phòng Giáo Lý vào tuần đầu của tháng 6! 

CHƯƠNG TRÌNH 

Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 2017 

(Lớp Thứ Bảy - Song Ngữ) 



 
 
 

 
 Đã học XTRL I  & II, hoặc 1 năm Giáo lý và XTRL II 
 Không được nghỉ học trên 3 lần. Học bù trước 

ngày 18 tháng 2, 2017. 
 Có sự hiểu biết căn bản về tội, đúng & sai. 
 Hiểu biết cách xưng tội & ý nghĩa Bí Tích Mình 

Máu Thánh Chúa. 
 Có sự hiểu biết căn bản về Giáo lý. 
 Học thuộc các kinh đã chỉ định (Việt hoặc Mỹ). 
 Nộp đầy đủ giấy tờ, đặc biệt chứng chỉ Rửa Tội 

(trước ngày 18 tháng 2, 2017). 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH NHẬN 
BÍ TÍCH HÒA GIẢI  
& BÍ TÍCH MÌNH THÁNH CHÚA  

 

 

 Trở lại trong vòng tay yêu thương của Chúa và 
Giáo Hội. 

 Thống hối ăn năn vì những điều mình đã xúc 
phạm đến Chúa, chính mình và Giáo hội. 

 Khiêm tốn xưng thú tội mình và trông cậy vào 
lòng thương xót của Chúa. 

 Ðền bù những gì mình đã xúc phạm đến Chúa, 
chính mình và Giáo hội. 

 Quyết tâm sống bác ái yêu thương trong gia 
đình và xã hội. 

Ý NGHĨA BÍ TÍCH HÒA GIẢI 

 

 

 Trở nên một trong Chúa Kitô – mối giây thân 
thiết nhất. 

 Của ăn thiêng liêng trong đời sống. 
 Hiệp thông trong cùng một Giáo Hội của Chúa 

Kitô. 
 Trách nhiệm sống yêu thương tha nhân trong 

cùng một thân thể. 

Ý NGHĨA BÍ TÍCH  
MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 

 

 NAM:  áo sơ-mi trắng, quần tây màu đậm (không 
mặc quần jean), giầy tây (không mang giầy ba-
ta), cà vạt màu Xanh Dương Ðậm ($6) 

 NỮ:  áo đầm trắng che đầu gối (không hở tay 
hoặc cổ trễ). Veil ($15) 

 (Hollywood Bridal: 9545 Bolsa Ave., Westminster, 
CA 92683. Phone: 714-775-5455) 

ÐỒNG PHỤC NGÀY RƯỚC LỄ LẦN ÐẦU 

 
XƯNG TỘI LẦN THỨ HAI TRƯỚC KHI RƯỚC LỄ 
 
Chúng tôi khuyến khích phụ huynh cho các em 

chuẩn bị tâm hồn trong trắng trước để đón Chúa. 
Xin phụ huynh cho các em xưng tội theo lịch trình 
giải tội của Giáo xứ hoặc làm hẹn với Quý Cha.  

 

  

 

    Kính mong Phụ huynh: 
 Tiếp tục cho các em học Giáo lý từ Lớp 1-Lớp 8 & 

Thêm Sức. 
 Tạo điều kiện cho con em tham dự Thánh Lễ và 

lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải. 
 Theo dõi bản tin hằng tuần – Parish Bulletin. 
 Bảo tồn và phát huy giá trị đạo đức trong Gia đình:  

giờ cơm gia đình, cầu nguyện & dự lễ chung, sách 
& phim ảnh đạo... 

MỘT VÀI ÐIỀU QUAN TRỌNG 

 
   CHI PHÍ:  $50.  Ngân phiếu xin đề Holy Spirit Church 

 Tĩnh Tâm:  $25 (thức ăn, vật liệu, T-shirt…...) 
 Thánh Lễ:  $10 (quà & tràng hạt, hoa, bánh kem...) 
 Chụp hình:  $15 (1 chân dung, 1 hình gia đình,  
   1 rước lễ, 1 chung toàn lớp/nhóm) 

Chúng ta cầu nguyện để ơn Chúa 

đổ tràn trên các em. 

Chúc mừng quý Phụ Huynh,  

các em & Gia đình! 

FAITH FORMATION 

(714) 963 - 7871 

www.faithformationhsfv.org 

 


