Vietnamese
Về việc: Chuẩn bị các em cho những phép bí tích
Kính gởi Quí Phụ huynh:
Một lá thư tương tự như thế nầy bằng tiếng Anh đã được gởi đến cho quí vị để giải thích về vấn đề chuẩn bị các
em cho các phép bí tích. Vì tiếng Việt là ngôn ngữ đầu tiên của quý vị nên chúng tôi xin gởi thêm lá thư nầy đến
quý vị.
Quý vị có biết?



Hàng năm tại các trường Công Giáo, con em của quý vị sẽ được học hỏi nhiều khía cạnh về niềm tin
Công Giáo – bao gồm việc học về bảy phép bí tích.
Tuy nhiên, theo Tổng Giáo Phận của chúng tôi, việc chuẩn bị cho các em làm các phép bí tích thường
được tổ chức tại các giáo xứ
 Việc chuẩn bị rước Bí tích Ban đầu, sau đó là Bí tích Ban Thánh Thể đầu tiên khi các em khoảng
bảy tuổi và học lớp 2.
 Chuẩn bị rước Bí tích Thêm sức khi các em khoảng 11-12 tuổi và học lớp 6.

Chuẩn bị cho giáo dân nhận phép bí tích là việc làm rất vinh dự của Hội Thánh. Việc hình thành đức tin là một
quá trình lâu dài. Các phép bí tích là sự kiện quan trọng kết hợp với hành trình hình thành đức tin. Những phép
bí tích này giống như các dấu hiệu dẫn đường hướng dẫn chúng ta trên đường đến với sự thánh thiện, và tiếp
tục chỉ dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-su, và cuối cùng là con đường đến với thiên đường. Mỗi khi chúng ta
tham dự vào một trong những phép bí tích thiêng liêng này, chúng ta được tiếp cận với Chúa Giê-su. Đa số các
em học ở các trường Công giáo nhận các phép nầy ở độ tuổi nói trên. Các em được chuẩn bị với các bạn bè cùng
trang lứa.
Quí vị có muốn con em mình nhận bí tích, chẳng hạn như phép Thánh thể hoặc phép Thêm sức không? Quí vị có
sửa soạn để giúp các em sống đúng lời nguyện của mình không?
Hãy theo cách sau đây:
tham gia vào công tác chuẩn bị các em cho
Phụ huynh, Parish Name
và School Name
bí tích Công giáo. Đây là nổ lực của cả nhóm, và mỗi người đều có vai trò!





Là một phụ huynh, quí vị là chính người thầy cơ bản hướng dẫn niềm tin cho con em mình. Quí vị dạy
cho các em về Chúa, làm gương, chia xẻ cho các em niềm tin cá nhân của quí vị, và đưa các em đi xem lễ.
Nơi mà các phép bí tích được trân trọng và thực hiện chính là giáo xứ Công giáo của quí vị. Cộng đồng
dân Chúa nơi đó là một phần chi thể của thân Ngài. Ở trong mối liên hệ với cộng đồng giáo xứ (với tất cả
ưu điểm và nhược điểm) là yếu tố then chốt cho đời sống niềm tin của quí vị. Các em được chuẩn bị và
dự phần vào các phép bí tích ở nhà thờ giáo xứ.
 Nếu quí vị muốn con em của quí vị nhận phép bí tích, quí vị cần ghi danh cho các em tại giáo
xứ. Nhà trường không làm thủ tục nầy mặc dầu nhà trường vẫn thay mặt giáo xứ gởi các thông
tin về việc chuẩn bị nhận phép bí tích về nhà cho quí vị.
Các trường Công giáo là chỗ đặc biệt để các em học biết thêm về Chúa Giê-su Ki-tô , để học tập sống
trong cộng đồng đức tin, và phát triển cũng như đâm rễ trong mối liên hệ với Chúa.

Nếu con em của quí vị không có cơ hội nhân phép bí tích theo lứa tuổi quy định, xin vui lòng liên hệ giáo xứ để
tìm hiểu thông tin.
Chúng tôi Catholic Parish and School name
sẽ có mặt và cùng đi bên cạnh quí vị và con em của quí vị trong
thời điểm đáng ghi nhớ nầy. Để tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ
Parish name and website
.
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