Kính thưa quý phụ huynh,
Đoàn TNTT xin cảm ơn quý phụ huynh đã nhiệt tình cộng tác và hỗ trợ chúng con trong công
việc giúp Đoàn Thiếu Nhi, xin quý phụ huynh tiếp tục hỗ trợ và cùng chúng con làm cho Đoàn
được lớn mạnh hơn về nhiều phương diện, Chúng con có một số thông tin xin chia sẻ đến quý
phụ huynh trong tháng 9 và tháng 10.
Đoàn Thiếu Nhi đã bắt đầu sinh hoạt từ ngày 17 tháng 9. Hiện tại Đoàn Thiếu nhi có 56 các em,
6 huynh trưởng, 1 hiệp sĩ trưởng thành, 2 trợ tá, 2 phụ huynh trợ giảng lớp xưng tội rước lễ lần
đầu với Thấy Thomas Nhã Trần.
Ngành Ấu Nhi từ lớp Pre-k đến lớp 3 có 21 em ghi danh
Ngành Thiếu Nhi từ lớp 4 đến lớp 7 có 19 em ghi danh
Ngành Nghĩa sĩ từ lớp 8 đến lớp 10 có 11 em ghi danh
Ngành Hiệp sĩ từ lớp 11 đến lớp 12 có 5 em ghi danh
Lớp Xưng tội và Rước lễ lần đầu năm thứ 2 đã bắt đầu khóa học vào ngày 24 tháng 9 và có 15
em chuẩn bị trong năm nay.
Còn một số em chưa hoàn tất Emergency Treatment Release Form cho giáo xứ, chúng con sẽ
liên lạc với quý phụ huynh để hoàn tất việc này.
Đoàn thiếu nhi mời gọi và sẵn sàng chào đón tất cả các em tham gia sinh hoạt, xin liên hệ với
Trưởng Thủy Nguyễn tại 360-280-5406 hoặc Sr. Hương 253-973-8758. hoặc
email emmanueltntt@gmail.com
Đoàn TNTT Emmanuel đã có ban lãnh đạo mới trong nhiệm kỳ 3 năm: 2017-2020.
Xin chúc mừng và cảm ơn sự dấn thân phục vụ của các anh chị.
- Đoàn Trưởng: Lê, Phạm Viết Huề
- Đoàn Phó Quản Trị: Nguyễn, Thị Bích Thuỷ
- Đoàn Phó Nghiên Huấn: Nguyễn, Văn Tịnh
- Thư Ký: Lê Nguyễn, Thuý Minh Tâm
- Thủ Quỹ: Nguyễn, Thị Bảo Châu
Trong tháng 9 và tháng 10, tùy theo lứa tuổi các em tìm hiểu và học hỏi về phong trào TNTT,
thánh lễ, lịch sử giáo hội và gương các thánh.
Tháng 10, các em sẽ thực hiện bó hoa thiêng dâng kính Mẹ Maria, xin quý phụ huynh cùng con
em làm bó hoa thiêng và sẽ được dâng lên Mẹ Maria trong thánh lễ Chúa Nhật 11:30 ngày 29
tháng 10 tại Downtown.
Tháng 10, Đoàn TNTT có 3 ngày sinh hoạt: ngày 15, 22, và 29 tại Downtown
Tháng 11, Đoàn TNTT có một ngày phục vụ thiện nguyện, ngày 18, từ 10am- 2pm tại
Downtown, xin quý phụ huynh ghi danh cho các em được đi làm thiện nguyện. và có sinh hoạt
ngày 19 tại Downtown.
Chúng ta xin chào đón và cám ơn Thầy Thomas Nhã Trần tham gia giúp phụng vụ với cộng đoàn
và hướng dẫn các con em chúng ta trong lớp xưng tội và rước lễ lần đầu của năm nay.

