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Quý phụ huynh thân mến:
Chủ Nhật vừa qua, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta về bản chất của chúng ta là những người thuộc về Thiên
Chúa trong thế giới này:
“Anh chị em có biết rằng anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh chị em sao?”
1 Cor 3:16

Chúng ta hãy nhớ chia sẻ thông điệp này đến con em của mình và giới trẻ. Cầu cho các em khám phá ra
những điều tuyệt vời nhất của Thiên Chúa trong bản thân các em và trong những người xung quanh, để
các em biết cách đối xử với nhau và với những người các em gặp gỡ.
Chúng tôi hi vọng các bạn đã có một cuối tuần vui vẻ với con em mình. Chúng tôi cần các bạn tiếp tục
khuyến khích con em mình học tốt ở lớp và làm tốt bài tập về nhà, bởi vì chúng ta đang chuẩn bị kết
thúc tam cá nguyệt thứ hai vào Thứ Sáu, Ngày 3 Tháng 3. Hi vọng trong cuối tuần vừa rồi, các bạn đã kêu
gọi được những nhà tài trợ cho quá trình tham gia Cuộc Thi Đọc Sách của con em các bạn. Xin hãy nhớ là
vào Thứ Sáu này, Ngày 24 Tháng 2, các em học sinh phải nộp lại danh sách những người tài trợ,
và các em sẽ được nhận Phiếu Theo Dõi Số Phút Đọc 1 để bắt đầu quá trình tham gia Cuộc Thi Đọc
Sách, bên cạnh mục đích gây quỹ cho trường, đây còn là một hoạt động học tập của các em.
Tuần trước chúng tôi đã gửi ra một lá thư cho tất cả những gia đình chưa hoàn thành việc điền đơn xin
hỗ trợ tài chính, và những gia đình chưa nộp đơn tái ghi danh cho năm học tới. Rất quan trọng để
các bạn đăng ký ghi danh nhập học cũng như điền đơn hỗ trợ tài chính TADS vì mỗi gia đình đều
đã và đang được nhận bảo trợ từ Dòng Nữ Tu Bác Ái. Chúng tôi cần biết con em của các bạn có tiếp tục
học ở trường trong năm học sắp tới hay không, để chúng tôi xem xét nhận học sinh mới.
Tuần tới chúng ta sẽ có Thứ Tư Lễ Tro, đầu Mùa Chay. Chúng ta sẽ có Thánh Lễ Trường Học lúc 10 giờ 30
sáng. Xin hãy thảo luận với con em các bạn về tầm quan trọng của những việc cần làm trong Mùa Chay: cầu
nguyện, giữ chay và bố thí. Trong gia đình có thể chọn ra một ngày trong tuần để cả gia đình cùng nhau chia
sẻ đức tin, cầu nguyện và tâm tình với nhau. Sau đây là một hướng dẫn từ Hội Đồng Giám Mục US chia sẻ
cách thức giữ chay và ăn kiêng mọi người nên thực hiện:
Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh là những ngày giữ chay và kiêng thịt bắt
buộc cho tất cả các tín hữa Công Giáo. Thêm vào đó, những Thứ Sáu trong suốt Mùa
Chay phải kiêng thịt. Cho những thành viên trong Giáo Hội Công Giáo Latinh, từ 18
đến 59 tuổi phải giữ chay. Khi giữ chay, mỗi người chỉ được ăn một bữa no và hai
bữa ăn nhẹ, hai bữa ăn nhẹ này cộng lại vẫn không bằng một bữa ăn no. Về việc
kiêng thịt, tất cả những ai trên 14 tuổi phải kiêng thịt.
Chúng tôi gửi đính kèm một hướng dẫn “Purple is for Lent, Too!” với những ý tưởng sáng tạo để
cầu nguyện, giữ chay và bố thí, kèm với một tờ giấy trắng “My Lenten Plan” để điền vào và dán
lên tủ lạnh hoặc một nơi nào đó trong nhà mà tất cả những thành viên trong gia đình có thể nhìn
thấy và thực hiện theo. Sau đây là đường dẫn, cũng là những ý tưởng tuyệt vời để chia sẻ và xem xét
cho cả gia đình của bạn: http://www.freerepublic.com/focus/f-religion/1339504/posts.
Xin Chúa ban bình an và phúc lành cho bạn và gia đình,
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