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Chào Mừng Mùa Xuân Đến! 
 Chúng tôi hy vọng gia đình quý 
vị thích thời gian này trong năm, thời 
gian giữa mùa đông và mùa xuân, giữa 
Mùa Chay và Mùa Phục Sinh.  Chúng 
ta nóng lòng chờ đợi những ngày nắng 
ấm và dấu hiệu của cuộc sống mới – ví 
dụ như chim non và muôn hoa đua nở. 
 Ngay lúc này, trong mùa Chay, 
chúng ta tưởng nhớ đến sự đau đớn 
mà Đấng Cứu Thế của chúng ta đã 
phải chịu đựng trên thập giá.  Đây là 
thời gian suy gẫm và sám hối.  Chẳng 
bao lâu nữa, nỗi buồn này sẽ được 
thay thế bằng niềm hân hoan tuyệt vời 
khi chúng ta mừng Chúa sống lại vào 
Chủ Nhật Phục Sinh! 
 Chúng tôi nguyện xin gia đình 
quý vị được ban nhiều ơn lành trong 
những ngày cuối của mùa đông và 
trong Mùa Chay khi quý vị chuẩn bị để 
bước vào mùa xuân và Mùa Phục Sinh! 

 
TIN TỨC SẮP TỚI:  Xin nhớ là Kỳ Nghỉ 
Xuân sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng Tư 
đến ngày 13 tháng Tư.  Sẽ NGHỈ HỌC 
trong những ngày này!  

Xin nhớ ghi danh cho niên khóa 2018-19 
Hiện tại, việc ghi danh đã được mở ra cho công chúng.  Chúng tôi muốn 
khuyến khích quý vị ghi danh ngay bây giờ để con của quý vị được bảo đảm 
có chỗ trong Mùa Thu.  Tiền lệ phí của chúng tôi sẽ không tăng trong năm tới! 

XIN CÁM ƠN tất cả các quý vị đã 

tham gia vào Buổi Tiệc Kem 

Valentine của chúng tôi.  Chúng ta 

đã có một thời gian tuyệt vời và 

chúng tôi rất vui mừng khi quý vị 

đến được! 

 

KÍNH MỜI QUÝ VỊ! 
Vào các buổi tối thứ Tư, bắt đầu từ ngày 9 
tháng Ba, Atonement sẽ có các Thánh Lễ 
Mùa Chay đặc biệt lúc 7 giờ tối.  Những 
thánh lễ này giúp chúng ta chuẩn bị cho việc 
Chúa Giê-su chịu nạn trên thập giá (được 
tưởng niệm vào Thứ Sáu Tuần Thánh), và 
sống lại vào Chủ Nhật Phục Sinh. 

Các em sẽ học một câu Kinh Thánh mới trong 

tháng này:  Jesus died for all.  2 Corinthians 

5:15. 

 

TRƯỜNG HỌC SẼ 
ĐÓNG CỬA THỨ 

SÁU, NGÀY 9  
THÁNG 3! 


