
Kính thưa Quý Phụ Huynh,  

Bí Tích Thêm Sức hoàn tất Bí Tích Rửa Tội. Thêm sức là bí tích trưởng thành tâm linh, ban 

cho chúng ta ân sủng mà chúng ta cần tham gia vào chức vụ công kh ai của Giáo Hội. Thêm sức giúp 

làm sâu sắc đời sống đức tin của chúng ta và cho phép quý vị thấy Ch úa Thánh Thần hoạt động như 

thế nào trong cuộc sống của  quý vị . Nó làm sinh động những món quà mà chúng ta đã nhận được 

trong Bí tích Rửa tội. Nhờ các món quà của Chúa Thánh Thần, chúng ta được trang bị tốt hơn để đi 

ra thế giới và sống đức tin và truyền giáo cho người lân cận. Chương trình thêm sức là một quá trình 

hai năm với tuyển sinh của học sinh trung học lớp chín sắp tới. Chương trình diễn ra từ tháng 9 đến 

tháng 5. Thanh thiếu niên được dạy bởi các giáo lý viên và gặp gỡ mỗi Chủ nhật khác.  

Con có điều cần phải nhắc nhở các phụ huynh. Lớp Thêm Sức cần phụ huynh giúp các con 

của phụ huynh học thuôc̣ những bản kinh. Các thầy cô sẽ kiểm tra trong lớp.  Cầu nguyện là một 

cách tuyệt vời để hiểu đức tin của các em và thậm chí phát triển mối quan hệ với Chúa Giêsu thông 

qua thời gian cá nhân của các em. Họ đang ở độ tuổi mà cần thêm sự khuyến khích và sự khuyến 

khích này đến từ  quý phụ huynh . 

Thứ hai, chương trình học được cung cấp cho phụ huynh trên trang web, stpolycarp.org. 

Chúng con yêu cầu  quý phụ huynh  không vắng mặt quá 2 ngày học. Lớp học bắt đầu lúc 9:15am. 

Nếu đến trễ hơn 15 phút thì sẽ bị coi là vắng măṭ. Thể thao hoăc̣ hoăc̣ các hoạt đôṇg ngoại khóa 

khác sẽ không ảnh hưởng đến viêc̣ đi học của các em. Vắng mặt quá 2 ngày có thể có nguy cơ bị 

đuổi học nếu vắng mặt quá nhiều lớp học. 

Xin vui lòng xem các tập tin dưới đây cho lịch trình 2019-20 và những điều cần biết. Để biết 

thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc với văn phòng thêm sức tại 714-890-5200 hoặc gửi email đến 

Joseph Do tại: jdo@stpolycarp.org. 

 


