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Kính gởi quý phụ huynh
Trích Yếu: V/v Ghi Danh Sinh Hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể và Đóng Niên Liễm
Đầu thư, xin kính chúc quý Phụ Huynh và Gia Quyến: Bình An và Ân Sủng của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Năm Sinh Hoạt của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể bắt đầu vào tháng Một và kết thúc vào tháng Mười Hai (Dương lịch), vì
vậy, cứ mỗi đầu năm Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tôma Thiện lại tổ chức ghi danh cho các em Thiếu Nhi. Việc phụ
huynh ghi danh cho các em, trước tiên là giúp cho Đoàn dễ sắp xếp nhân sự, để phục vụ và hướng dẫn các em cách hữu
hiệu, kế đến là khuyến khích mọi thành phần trong Đoàn hăng say hơn trong sứ vụ Rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô cho
giới trẻ.
Tưởng cũng nên nhắc lại:
1. Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể đào luyện thanh thiếu niên về hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên để các em trở
thành những con người kiện toàn và những Kitô hữu hoàn hảo.
- Về phương diện tự nhiên: các em được giáo dục để trở thành những con người kiện toàn về thể chất, tinh thần và nhân
cách với những đức tính căn bản của con người: trong gia đình, nơi trường học, trong khu xóm, ngoài xã hội, có khả năng,
có tinh thần tự nguyện và có ý thức góp phần xây dựng xã hội.
- Về phương diện siêu nhiên: các em được giáo dục để trở thành những Kitô hữu hoàn hảo với nền tảng đạo đức chắc chắn,
hiểu biết giáo lý, lương tâm ngay thẳng, sống đạo trưởng thành, hăng hái dấn thân trong việc tông đồ, ý thức và nhiệt thành
sống ơn gọi căn bản của mình là Nên Thánh và Làm Tông Đồ.
2. Đoàn ngũ hóa thanh thiếu niên để hướng dẫn các em truyền thông Tin Mừng, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần
Tin Mừng.
Vì thế, xin quý vị giúp ghi danh các em vào phong trào để nhờ việc giáo dục, con em của chúng ta ngày càng khám phá ra
những khả năng tự nhiên cũng như siêu nhiên để phát triển con người toàn diện như ý Thiên Chúa.
Chiếu theo Bản Nội Quy điều 54.1 của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Canada bắt đầu áp dụng từ năm
2012, các thành viên PT/TNTT/VN/CAN sẽ đóng niên liễm hằng năm được ấn định tối thiểu là 12 Gia kim.

Tiền niên liễm sẽ giúp cho ngân quỹ sinh hoạt của Đoàn và Trung Ương Phong Trào TNTT.
Kính xin quý vị điền đơn cho các em cùng với tiền niên liễm và đưa cho Huynh Trưởng của các em (không nộp đơn
cho văn phòng) hạn chót vào ngày 25-02-2012.
Thân Ái Trong Chúa Giêsu Thánh Thể
Toronto ngày 21/01/2012
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