
Reconciliation/Eucharist 
Sacraments (RES) 

Parents Meeting

HỌP PHỤ HUYNH LỚP 
XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 

LẦN ĐẦU



Agenda/Nghị Sự
◦Welcome 
◦Opening prayer 
◦Introduction (Sr. Huu)
◦Sharing from Catechesis
◦Opening remarks (Fr. Kiệt)

◦Things Parents Need To 
Know (Principal)
◦Closing remarks
◦Q & A

• Chào mừng
• Kinh khai mạc
• Giới Thiệu
• Lời Nhắn Gửi của Giáo Lý

Viên tới Phụ Huynh
• Lời huấn từ (Cha Linh 

Hướng)
• Những Điều phụ huynh cần

biết (Thầy Hiệu Trưởng)
• Closing remarks
• Hỏi/Đáp



Parents Meeting #1
Cầu Nguyện: 

Công Đồng Va-ti-ca-nô II đã nhắc lại: 
“Vì là người truyền sự sống cho con cái, 
nên cha mẹ có bổn phận hết sức quan 
trọng phải giáo dục chúng, và vì thế, họ 
phải được coi là những nhà giáo dục đầu 
tiên và chính yếu của chúng. Vai trò giáo 
dục này quan trọng đến nỗi nếu thiếu sót 
sẽ khó lòng bổ khuyết được. Thật vậy, 
chính cha mẹ có nhiệm vụ tạo cho gia 
đình một bầu khí thấm nhuần tình yêu 
cũng như lòng thành kính đối với Thiên 
Chúa và tha nhân, để giúp cho việc giáo 
dục toàn diện của con cái họ trong đời 
sống cá nhân và xã hội được dễ dàng. 
Do đó gia đình là trường học đầu tiên 
dạy các đức tính xã hội mà không một 
đoàn thể nào khác có thể vượt qua 
được”[99]. (Tông Huấn Familiaris
Consortio #36)

the Second Vatican Council recalled, 
"since parents have conferred life on 
their children, they have a most solemn 
obligation to educate their offspring. 
Hence, parents must be acknowledged as 
the first and foremost educators of their 
children. Their role as educators is so 
decisive that scarcely anything can 
compensate for their failure in it. For it 
devolves on parents to create a family 
atmosphere so animated with love and 
reverence for God and others that a well-
rounded personal and social development 
will be fostered among the children. 
Hence, the family is the first school of 
those social virtues which every society 
needs."[99]. (Apostolic Exhortation
Familiaris Consortio # 36)



Parents Meeting #1
Cầu Nguyện: 
Lạy Chúa là Cha yêu thương, Chúa đã mời 
chúng con cộng tác vào chương tình thương 
của Chúa qua ơn gọi làm cha mẹ.

Xin Chúa giúp chúng con chu toàn bổn phận 
của bậc làm cha làm mẹ:

Biết dành thì giờ cho con cái
Biết nêu gương sáng đạo đức
Biết sẵn sàng chia sẻ cuộc sống với gia đình.

Xin Chúa cho chúng con khôn ngoan để hướng 
dẫn gia đình, trong tinh thần trách nhiệm, cho 
chúng con tin tưởng lẫn nhau, và biết cho con 
cái những gì tốt nhất. Amen.



Sharing from Catechesis
Lời Nhắn Gửi của Giáo Lý Viên tới

Phụ Huynh



Parents Meeting….

Lời huấn từ
Vai trò- trách nhiệm của Cha Mẹ - role and 
responsibility of parents 
Cộng tác với trường
 Giáo dục/ education
Tham gia hoạt động/ participate atvities 
Đồng hành/ Accompany 
Trong cuộc sống hằng ngày và trong đức tin/ daily 

life and faith 
Dành Thời Gian/ Spend Time
Nói chuyện và lắng nghe/ talk and listen



Policy/Quy Định
oAre baptized and able to 

renew baptismal promises. 
oAre open to receiving First 

Reconciliation and 
Eucharist sacraments 
◦Have reached 7 years of age. 
◦ Do not miss more than 5 days 

of class.
◦Must receive 70% or above 

grade average score.

oĐã rửa tội và có khả 
năng lập lại lời tuyên 
hứa khi chịu phép rửa 
tội

o Sẵn sàng mở lòng nhận 
lãnh nhận Bí Tích Hòa
Giải và Rước Lễ Lần 
Đầu, 

oĐủ 7 tuổi
oKhông vắng mặt quá 5 

buổi học. 
oĐạt 70% điểm trung

bình trở lên. 



RES Mandatory Events Date Time

First Reconciliation Parent & Child Interview
Gặp gỡ và trao đổi về Bí Tích Hòa Giải

Saturday, January  

15&22, 2022

2:00-2:40

PM

Sacrament of Reconciliation Reflection/
Tĩnh Tâm Chuẩn Bị Cho Các Em Xưng Tội Lần Đầu 

Friday, January 28, 2022 6:30 pm

First Eucharist Parent & Child Interview
Gặp Gỡ và Trao Đổi Về Bí Tích Thánh Thể

Saturday, May 28,2022 2:00-4:00 

PM

Picture/ Chụp Hình Trong Thánh Lễ

Sacrament of the Eucharist Reflection/Rehearsal for 
Mass of Holy Communion / Second Confession

Tĩnh Tâm Chuẩn Bị Cho Các Em Rước Lễ Lần Đầu, 
Tập Dượt Cho Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu và Xưng 
Tội Lần thứ hai 

Friday, June 17, 2022 6:30 pm

Mass of Holy Communion
Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu 

Sunday, June 19, 2022 3:00 pm



Prayers
Giúp các em cầu nguyện và thuộc lòng các kinh. 

Help your child to pray and memorize these 
prayers:

◦Làm Dấu | Sign of the Cross
◦Kinh Lạy Cha | Our Father 
◦Kinh Kính Mừng | Hail Mary 
◦Kinh Sáng Danh | Glory Be
◦Kinh Ăn Năn Tội | Act of Contrition



Uniform
Đồng Phục



Uniform For Retreat and Resconciation
Đồng Phục Tĩnh Tâm và Lãnh Nhận Bí Tích

Hòa Giải

◦White Shirt /Áo Sơ Mi Trắng
◦Black Pants or Dark Navy / 
Quần Đen Hoặc Xanh Đen
◦No jeans/ Không mặc quần Jean



Uniform For Mass of Holy Communion
Đồng Phục Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu

◦Girls: - white dress 
(no spaghetti strap dress), 
- white shoes, 
- tights or fancy socks, 

- Flower  and headpiece*(Parish provided)
◦Nữ: - Đầm trắng có tay che vai,

- giầy và vớ trắng, 
- hoa và vòng đội đầu (Giáo xứ cung cấp)



Uniform For Mass of Holy Communion
Đồng Phục Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu

◦Boys: - Black or 
dark navy pants, 
-white shirt, 
-black dress shoes,
-bowtie *(Parish provided) 
◦Nam: - Quần tây xanh đậm hoặc đen, 
- giầy đen, 
- áo sơ mi trắng
- Nơ đỏ (Trường Cung Cấp)



Registration Application

◦Đơn/Registration Application
◦Bản sao Chứng Chỉ Rửa Tội/Baptism 
Certificate 
◦Lệ Phí/Registration Fees: $75

Note:  Hạn chót nộp hồ sơ - Deadline to 
submit  December 31, 2021



You, the parents, are the key players. 



Q & A/hỏi đáp

Thank you 
God bless 
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