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Quý phụ huynh thân mến:
Chúc Mừng Năm Phụng Vụ Mới! Chúa Nhật tuần trước chúng tôi bắt đầu năm Giáo Hội mới với Chúa Nhật
Đầu Tiên Mùa Vọng. Chúng ta bắt đầu mùa tươi đẹp được kêu gọi để chuẩn bị mừng kính sự ra đời của
Chúa Giesu. Ngài sinh ra trong hang Belem vào 2000 năm trước, tuy nhiên Ngài được sinh ra trong chúng
ta sau ngày chúng ta tìm kiếm theo những điều răn của tình yêu. Là một cộng đồng Giáo Hội, chúng ta cũng
chuẩn bị cho Chúa Sắp Trở Lại Lần Hai, là đến trong vinh quang, nhưng Ngài đã chia sẻ với chúng ta rằng,
không ai biết ngày nào Ngài đến. Những gì chúng ta biết là chúng ta phải tiếp tục sống trong tình yêu của
Chúa và trong anh em:
“Tôi cảm ơn Thiên Chúa luôn nhớ đến hồng ân ban tặng cho anh em trong tình yêu của Chúa Giesu Kito, điều được
làm giàu trong anh em bằng mọi cách, với tất cả các lời răn dạy cùng với mọi sự hiểu biết, như lời chứng thực của
Chúa Giesu Kito đã được xác nhận giữa anh em, để anh em không thiếu bất kỳ những món quà tinh thần nào khi anh
em chờ đợi sự mặc khải của Chúa Giesu Kito...”
1Corintians 1:4-9

Chúng ta hãy chậm lại những hoạt động thường ngày để suy ngẫm và cầu nguyện cho gia đình. Đừng để
ánh sáng, âm nhạc hay quảng cáo xung quanh, trong khoảnh khắc này của năm, phá tan đi tinh thần đúng
nghĩa của Mùa Vọng.
Chúng ta cảm ơn tất cả những gia đình đã tham gia gây quỹ của cookie-dough và kẹo See’s, và chúng tôi
nhắc các bạn là cookie dough sẽ được giao hôm nay tại phòng Gym/Chapel từ 2 giờ 30 chiều đến 4
giờ chiều.
Ngày mai, Thứ 5, ngày 7 tháng 12 là ngày học về sớm (tan học lúc 2 giờ chiều) và lớp nhảy folkloric
dành cho các em từ Lớp TK đến Lớp 2 sẽ tập tại hội trường. Như đã thông báo ở tuần trước trên Parent
Square, Nhóm Nhảy Folkloric sẽ trình diễn vào ngày 21 tháng 12 trong Giờ Cầu Nguyện lúc 10 giờ
30 sáng. Cô giáo tình nguyện, Bà Valtierra, đã thông báo cho tôi rằng các em gái trong nhóm múa cần
những chiếc váy hai tầng càng sớm để tập làm quen với độ nặng của váy và cách di chuyển khi nhảy.
Nếu bạn có thắc mắc gì về những phục trang này, xin đừng ngại gặp và hỏi Bà Valtierra. Nếu có bất kỳ
thắc mắc nào, xin đừng ngại gọi cho tôi.
Thứ Sáu, 8 tháng 12, lúc 1 giờ 30 chúng ta sẽ có Lễ Trường Học mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên
Tội. Cô Flemate và Lớp 3 sẽ hướng dẫn cho Thánh Lễ. Xin cho các em mặc đồng phục trường học.
Đây là danh sách của những sự kiện sẽ diễn ra trong tháng này:
Chúa Nhật, 17 tháng 12 lúc 10 giờ 30 sáng có Thánh Lễ Trường Học – Bà Richard và Lớp 2 sẽ chịu
trách nhiệm cho buổi lễ.
Thứ Ba, 19 tháng 12 lúc 1 giờ sẽ có Trình Diễn Văn Nghệ và Hội Họa.
Thứ Năm, 21 tháng 12 lúc 10 giờ sẽ có Giờ Cầu Nguyện Giáng Sinh – Cô Delgado & Cô Ibarra cùng
với Lớp TK/Kinder và ca đoàn trường. Nhóm Múa Folkloric của Bà Valtierra sẽ trình diễn.
Thứ Năm, 21 tháng 12 cũng là ngày học nửa ngày (tan học lúc 12 giờ 30) và không có dịch vụ
chăm sóc sau giờ học.
Nghỉ Lễ Giáng Sinh từ Thứ Sáu, 22 tháng 12 đến Chúa Nhật ngày 7 tháng 1.
Các lớp học sẽ quay lại trường học vào Thứ Hai, ngày 8 tháng 1.
Hi vọng Mùa Vọng mang đến bình an và phúc lành cho bạn và gia đình để cùng chào đón Chúa!
Hiệu Trưởng: Ms. Olga Islas (oislas@dsj.org)

