Ngày 22 Tháng 12 Năm 2016
Xin thông báo cùng quý Thầy Cô, HT Ban Chấp Hành, và tất cả quý vị phục vụ TT GD Thánh Giuse:
Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Giuse: Cha Chánh Xứ cùng quý vị trong Hội Đồng Thường Vụ đã ủng
hộ dự tính của Trung Tâm Giáo Dục Thánh Giuse, tổ chức Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Giuse đồng
thời kỷ niệm 20 năm thành lập Trung Tâm vào hai ngày: Thứ Bảy, ngày 11/3/2017 và Chúa Nhật,
ngày 19/3/17. Kính xin quý Thầy Cô cho vào những ngày này vào chương trình để ghi nhớ tham dự.
Để chuẩn bị mừng Lễ, Trung Tâm có những công tác như sau:
1. Thực hiện chiếu slide show về lịch sử của Trung Tâm Giáo Dục Thánh Giuse:
a) Trung Tâm mong thu tập được những hình ảnh thời ban đầu khi mới được sáng lập (Nếu ai có
những hình ảnh về Trung Tâm, xin gởi đến ThanhGiuse@yahoo.com.
b) Chúa nhật, ngày 15/1/17 sẽ có thợ chụp hình vào các lớp chụp hình Thầy Cô và học sinh, đồng
thời, dạo quanh để chụp những hình ảnh sinh hoạt của các em học sinh. Chụp “snapshot” nên sẽ
không mất nhiều giờ của Thầy Cô và học sinh. Chúa nhật 8/1/17, tuần trước ngày chụp hình xin
quý Thầy Cô nhắc nhở các em đồng phục chỉnh tề khi vào lớp lấy áo lạnh ra sẵn sàng để chụp
hình. Thầy Cô nữ có thể mặc áo dài/trang phục để chụp hình cho đẹp.
2. Sơ lược Chương Trình của thứ Bảy, ngày 11/3/17 từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều:
a) Nghi thức mở đầu Chương Trình - Ghi nhớ những người hy sinh cộng sự từ ngày Trung Tâm
Thánh Giuse được thành lập
b) Thánh Lễ
c) Huấn đức: Gương Thánh Giuse
d) Tiệc mừng họp mặt toàn thể Thầy Cô và gia đình
e) Văn nghệ
3. Lễ kính Thánh Giuse - Chúa Nhật, ngày 19/3/17 sẽ mừng Quan Thầy chung toàn Trung Tâm, các
em vẫn học như thường. Sau Thánh Lễ 12:00 mời quý vị ở lại cùng chung vui với các em.
Ghi chú:
* Xin Thầy Cô ghi danh hát trong Thánh Lễ 11/3/17. (Ngày/giờ tập sẽ được thông báo sau).
* Xin nghi danh đóng góp vào chương trình văn nghệ
* Thiệp mời sẽ gởi được trao đến từng qúy Thầy Cô. Đồng thời, sẽ mời quý vị trước đây đã lâu năm
phục vụ và quý Thầy Cô trước có dạy mà nay đã nghỉ hưu.
* Trung Tâm sẽ có sẽ có chương trình cho con của quý Thầy Cô, xin quý Thầy Cô an tâm mang con đi
tham dự ngày mừng vui đầy ý nghĩa này.
* Ngày 11/3/17 trùng với một số HT dự khóa trợ tá. Nếu có thể, xin Trưởng Tân tham dự hoặc đề cử
trưởng đi đại diện.
Kính xin quý Thầy Cô góp thêm ý kiến và cộng tác với Trung Tâm để thực hiện được những công việc
nêu trên.
Ban Điều Hành Trung Tâm xin chân thành tri ân sự quan tâm của quý Soeurs, quý Thầy Cô cùng tất
cả quý vị. Qua lời cầu bầu nguyện giúp của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria, xin Thiên Chúa chúc lành
cho tất cả chúng ta.
/Nguyễn Thi Lynn,
ThanhGiuse@yahoo.com
Trung Tâm Giáo Dục Thánh Giuse

