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Kính thưa quí Phụ Huynh,
Thay lời cho đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Emmanuel, các huynh trưởng
chúng con xin cảm ơn những giúp đỡ và hỗ trợ của quý phụ huynh trong nhiều năm
tháng qua.
2 Mục đích chính của Phong Trào TNTT là: Thứ 1: Đào ta ̣o thanh thiế u niên trở
thành những con người kiêṇ toàn và những Kìtô hữu hoàn hảo. Thứ 2: Đoàn ngũ
hóa va hướng dẫn thanh thiế u niên loan truyên Tin Mừng Chúa Kìtô và góp phầ n
xây dựng xã hô ̣i. Các huynh trưởng chúng con và cá́c em sẽ tiếp tục bước theo chân
Chúa Giêsu qua 4 khẩ u hiêụ của Phong trào TNTT là: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy
sinh, và Làm Viê ̣c Tông Đồ. Để đạt được những mục đich của đoàn nói riêng và của
phong trào nói chung, thì chúng con rất cần sự trao đổi, khích lệ và giúp đỡ từ các
phụ huynh và từ cộng đoàn.
Đoàn TNTT là những lớp Giáo Lý của Giáo Xứ St.Michael. Đoàn sinh hoạt vào
mỗi Chúa Nhật tuần thứ ba và thứ tư trong tháng từ 1:30pm đến 4:00pm, ở Nhà Thờ
St.Michael DT, nhưng tuần thứ hai ở Nhà Thờ St. Michael WS vì có Thánh Lễ Việt
Nam và chúng con xin tất cả các thành viên trong đoàn cùng tham dự Thánh Lễ với
cô ̣ng đoàn. Thánh Lễ Việt Nam là một phầ n quan tro ̣ng của đoàn TNTT, giúp
cho chúng con gắn liền với Chúa, với gia đin
̀ h, cô ̣ng đoàn và văn hóa dân tộc
Việt Nam. Chúng con xin quý phụ huynh hy sinh đưa con em mình tới Nhà
Thờ đúng 1giờ. Các huynh trưởng sẽ giúp các em học và đọc bài Phúc Âm bằng
tiếng Anh trước giờ lễ, để các em có thể hiể ủ đươ ̣c ý nghiã bài Phúc Âm mà cha sẽ
chia sẻ trong thánh Lễ và cùng đo ̣c kinh chung với cô ̣ng đoàn.
Cám ơn qúy phu ̣ huynh và nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành cho gia
đình qúy phu ̣ huynh và gìn giữ mo ̣i ngừơi trong sự quan phòng của Thiên Chúa, đă ̣c
biêṭ Mùa Chay Thánh trong Năm Lòng Chúa Thương Xót.
Trong Chúa Giêsu Thánh Thể ,
Đoàn Trưởng và Các Huynh Trưởng Đoàn Emmanuel, Olympia WA

