
I. TỔNG DỢTTổng dợt từ ngày 22/03/
I. TỔNG DỢT

 Tổng dợt từ ngày 22/03/2015 đến ngày 28/03/2015 từ 19 giờ đến 20 giờ 30 hàng ngày.
 Riêng thứ 7 ngày 28/03/2015 tập đến 20 giờ.
 Phát đai, nón, cầu vai, bao tay và dây biểu chương vào thứ 5, thứ 6 và th ứ 7.

II. CHÚA NHẬT LỄ LÁ (29/03/2015) – Đồng phục: Đai 3 màu, nón đỏ và cầu vai đỏCác em tập trung tại nhà ông Trương Khu I đúng 4 giờ sáng để chuẩn bị, sau đó lên sân ThánhĐường GX Kẻ Sặt tham dự rước Lá.
III. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (03/04/2015) – Đồng phục: Đai đen, cầu vai đen và nón đen

 Đợt tập trung lần thứ nhất: vào lúc 15 giờ (tức 3 giờ chiều) tại nhà ông Trương Khu I, sau đóđến nhà ông Trùm rước kiệu táng xác vào nhà Xứ (Tập đòn)
 Đợt tập trung lần thứ hai: Các em tập trung đúng 20 giờ 30 (tức 8 giờ 30 tối) tại nhà ôngTrương Khu I, sau đó lên Thánh Đường tham dự cuộc rước kiệu Táng Xác Chúa vòng quanh KhuI.

CHÚ Ý: Ngày thứ 6 tuần thánh có đường kiệu dài ở Khu I, vì vậy kính mong quý Phụ Huynh cho em em
nghỉ ngơi sau đợt tập trung lần thứ 1 để  các em só đủ sức khỏe đi rước kiệu vào buổi tối. Chúng tôi cũng
thông báo cho quý Phụ Huynh biết giờ kết thúc rước kiệu vào lúc 23 giờ (tức 11 giờ tối) để quý Phụ
Huynh sắp xếp thời gian đón các em về.

IV. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (04/04/2015) - Đồng phục: Đai đen, cầu vai đen và nón đen

 Tham dự tiệc Mừng Chúa Phục Sinh 2015: Các em tham dự tiệc Mừng Chúa Phục Sinh tại nhàông Trương Khu I lúc 11 giờ trưa (Từ 11 giờ đến 12 giờ).
 Tham dự rước kiệu Ngắm Đàng Thánh Giá : Các em tập trung vào lúc 16 giờ 30 (tức 4 giờ 30

chiều) tại nhà ông Trương Khu I, sau đó lên thánh đường tham dự Ngắm Đàng Thánh Giá vòngquanh Khu III.
V. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (05/04/2015) - Đồng phục: Đai 3 màu, nón đỏ và cầu vai đỏTập trung vào lúc 17 giờ (tức 5 giờ chiều) nhà ông Trương Khu I, đón kiệu ông Thánh Gioan lênThánh Đường, sau đó tham dự cuộc rước kiệu Mừng Chúa Phục Sinh.
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LƯU Ý
 Chúa Nhật Lễ Lá và Chúa Nhật Phục Sinh: các em đeo đai 3 màu (ngang và chéo), nón đỏ, cầuvai đỏ, dây biểu chương và bao tay trắng.
 Thứ sáu tuần thánh và thứ bảy tuần thánh : các em đeo đai đen (ngang và chéo), nón đen, cầuvai đen, dây biểu chương và bao tay trắng.
 Cách thắt đai: Đai chéo (đai dài) vắt lên vai phải, kéo dài xuống eo trái, màu vàng lên trước. Đaingang (đai thắt lưng hay đai ngắn) quấn quanh người như thắt lưng, màu vàng lên trước.
 Quý phụ Huynh lưu ý nên mặc đồng phục sẵn ở nhà trước khi lên tập trung.
 Bắt buộc đi giày trắng có vớ (tất) trong các buổi phục vụ.
 Các cuộc rước kiệu đi xa, có thời gian dài, kính mong q uý phụ huynh cho các em ngủ nghỉ, giữ gìnsức khỏe và ăn dặm trước khi đi.
 Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0938 077 171 (gặp ông Trương Biên) hoặc 0937 044 540 (A. Đức)
 Xem thêm tại địa chỉ: www.facebook.com/BanTracKeSat
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