CÁC KHÓA HỌC
TRONG THỜI COVID-19
1. KHÓA HỌC GIÁO LÝ CHUẨN BỊ CHA MẸ RỬA TỘI TRẺ EM:
Ngày học sắp tới cho cha mẹ và người đỡ đầu sẽ được thông báo vào khoảng
đầu tháng 10/2020. Xin người cha,người mẹ và người đỡ đầu tham dự buổi
học.
Trong tình trạng cha mẹ Công Giáo đơn thân chưa có người đỡ đầu hay trong
trường hợp người cha hoặc người mẹ không theo đạo Công Giáo, xin hãy gặp
Sơ Trang trước buổi học để bàn thảo thêm.
Xin theo dõi Bản Tin Cộng Đồng hay liên lạc với Sơ Trang, qua ĐTDĐ 0408
821 240 nếu muốn biết rõ thêm chi tiết.
Xin ghi danh và bỏ vào thùng ghi danh để ở bàn kiểm danh trước ngày
30/9/2020 để tôi có thể xúc tiến thủ tục hành chánh cũng như giúp việc cấp giấy
giấy chứng nhận cho học viên vào cuối buổi học giáo lý.
LƯU Ý: Nộp đơn bằng cách: Lấy đơn (màu xanh lá cây) tại bàn kiểm danh
trong HT Thánh Giuse hay tại Văn Phòng Nhà Chung. Xin điền đơn, rồi nộp
đơn đã điền như sau:
a). Bỏ vào thùng ghi danh cũng để tại bàn kiểm danh trong HT Thánh Giuse
b). Hay bỏ vào bao thư và ghi: „Sr. Maria Trần Thị Thu Trang RSM‟, rồi bỏ vào
thùng thư ở lối vào cổng trung tâm
c). Hay bỏ vào bao thư và ghi: „Sr. Maria Trần Thị Thu Trang RSM‟, rồi bỏ vào
hộp thư cạnh cửa chính Nhà Chung.
Tôi sẽ liên hệ với các người ghi danh để cho biết chi tiết cụ thể về ngày giờ,
nơi chốn học. Nếu có yêu cầu về ngày giờ học xin ghi vào phiếu ghi danh cụ thể
ý muốn. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho thích hợp, nhưng xin thông cảm nếu tôi
không thể làm vừa lòng hết mọi người.
Xin cám ơn sự cộng tác của quý vị và xin Chúa chúc lành cho các cha mẹ và
con trẻ sắp lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.
2. GIÁO LÝ DỰ TÒNG: Xin các học viên của Khóa Giáo Lý Dự Tòng cho
người lớn (RCIA 2019/2020) tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi có thông
báo mới.
3. KHÓA HỌC “Ơn Gọi Hôn Nhân”- Khóa 6/2020: Xin các học viên của
Khóa“Ơn Gọi Hôn Nhân”- Khóa 6/2020 tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi
có thông báo mới.
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