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Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 

 

Chúng ta đã qua hơn nữa tháng Hoa.  Dư âm của Đại Hội Fatima với việc thực 

hành ba mệnh lệnh của Mẹ qua ba trẻ vẫn còn đó.  Tháng Hoa với những đóa hoa 

muôn sắc con cái khắp nơi dâng lên Mẹ.  Chúng ta cũng nhớ lời cha giảng phòng 

mời gọi: chúng ta tiếp tục dâng hoa cho Mẹ Maria bằng cách dâng lên những 

việc làm tốt hoặc hy sinh nho nhỏ mỗi ngày để giúp cho gia đình, cho giáo xứ, 

đặc biệt cho việc đào tạo con em mình trong đức tin.  

 

Cũng trong thời gian này, chương trình Giáo Dục - Đức Tin của giáo xứ 

chúng ta bưóc vào giai đoạn kết thúc năm học.  Mỗi bộ phận của chương trình 

cũng có ngày mãn khóa.  Cuối tuần này, các học sinh sẽ kết thúc chương trình Giáo 

Lý. Hoa trái tốt đẹp của chương trình là hơn 60 em được lãnh nhận bí tích Thêm 

Sức vào ngày thứ Sáu tuần này do Đức Cha Phụ Tá Eusebio Elizondo cử 

hành.  Các em đã trải qua 3 năm học hỏi và đào sâu về tín lý, phụng vụ, và bí tích 

Thêm Sức, cũng như một đợt tĩnh tâm đánh động tâm hồn các em với sự tham dự và 
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khuyến khích của phụ huynh. Nhiều em muốn trở lại giúp phụ lớp hoặc đứng lớp 

hoặc phụ các công tác khác.  Tạ ơn Chúa! Đây là một sự thực hành dấn thân trưởng 

thành sau khi đã học. 

 

Việc phụ huynh cùng tham dự buổi tĩnh tâm với các con mình và việc phụ 

huynh nói lên sự đồng hành và tình thương của mình đối với con mình bằng 

cách viết thư gởi cho con đọc trong ngày tĩnh tâm đã nói lên sự hợp tác tích cực 

của phụ huynh với giáo xứ, với các giáo lý viên.  Tôi mong rằng việc hợp tác này 

không chỉ là trong một năm cuối, nhưng là một sự đồng hành phụ huynh cần luôn có 

đối với các con mình và đối với giáo lý viên, thầy cô, huynh trưởng trong suốt các 

năm học.  Nếu phụ huynh có dịp đến thăm các con mình trong giờ học, hoặc quan sát 

việc tổ chức, hướng dẫn, sinh hoạt, học tập tại giáo xứ, thì sẽ nhận ra được sự cần 

thiết phải quan tâm và khuyến khích con cái mình ngay tại gia đình, làm bài tập ở nhà 

hoặc tạo cơ hội để thực hành tiếng Việt tại nhà.  Giáo xứ cần có nhiều phụ huynh 

tham gia vào Hội Phụ Huynh- Học Sinh để phụ giúp một tay trong các công tác khác 

nhau: ẩm thực, xếp bàn ghế, trật tự, vệ sinh.  Giáo Hội luôn đề cao phụ huynh là thầy 

dạy đức tin đầu tiên cho con cái, thì giáo xứ cũng mời gọi phụ huynh tiếp tay trong 

công cuộc dạy dỗ và đạo tạo các em nên người và Kitô hữu trưởng thành ngay tại 

giáo xứ này. 

 

Cuối tuần này Trường Việt Ngữ Đắc Lộ mừng lễ Thánh Quan Thầy, Thánh 

Gioan Lasan.  Ngài là một vị thánh quan tâm đặc biệt đến việc quan tâm, thương 

yêu, và dạy dỗ học sinh và giới trẻ.  Vì yêu mến các em và muốn quảng bá văn hóa 

và tiếng Việt, quý thầy cô Việt Ngữ đã hy sinh nhiều thời gian công sức.  Chúng ta 

cùng chúc mừng và cầu nguyện cho quý thầy cô Trường Việt Ngữ, và nếu có thể 

được, tham gia đội ngũ giảng dạy và phụ giúp các công tác khác.  Cánh cửa luôn 

rộng mở chào đón những tâm hồn thiện chí vào ươm trồng những mầm non trong 

vườn hoa phong phú văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam.  Giáo xứ rất cần có thêm thầy 

cô để duy trì các lớp học hiện nay, bằng không, thì việc giảng dạy sẽ bị giới hạn 

và các em sẽ gặp những khó khăn. 

 



Để đóng góp thời gian và tài năng giúp cho việc xây dựng Trung Tâm Giáo 

Dục- Đức Tin tại khu vực toà nhà mới tậu mãi, và cho Nhà Thờ và cơ sở tương 

lai,  tôi xin mời quý Anh Chị nào có chuyên môn về kiến trúc, trang trí, xây 

dựng, thiết kế, ước tính, điện, nước, công chánh, kết toán sổ sách, vui lòng đến 

tham dự buổi họp để bàn cho chương trình xây dựng sắp tới, vào ngày thứ Sáu 

ngày 2 tháng 6 năm 2017 vào lúc 7 pm tại hội trường giáo xứ.  Tôi rất mong có 

nhiều bạn trẻ ủng hộ cho chương trình phát triển.  

 

Tin vui nữa là Chúa Nhật tuần tới, ngày 28 tháng 5, Thầy Trần Bảo Anh sẽ 

về phụ lễ lần đầu vào thánh lễ 11:30 am sau khi được thụ phong ngày trước 

đó.  Đây là niềm vui lớn của giáo xứ vì với ơn Chúa, Thầy sẽ được thụ phong 

linh mục tháng 6 năm tới.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em cầu nguyện cho Thầy 

Bảo Anh.    Cuối tháng Năm, ngày lễ Đức Mẹ Đi Viếng, Tổng Giáo Phận chúng ta sẽ 

có thêm Tân Giám Mục Phụ Tá là Daniel H. Mueggenborg, thuộc Giáo Phận Tulsa, 

tiểu bang Oklahoma.  Thánh Lễ truyền chức giám mục sẽ vào ngày 31 tháng 5 lúc 

2 pm tại Nhà Thờ Chánh Toà St. James.  Chúng ta cùng đến tham dự và cầu 

nguyện cho ngài. 

  

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta! 

Trong Chúa Kitô, 

 

 

 

Lm Gioakim Đào Xuân Thành 

 


