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Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 

 
  

Sau những ngày Hội Chợ Hè năm nay, dư âm của chủ đề “Sức Sống 

Mới” vẫn còn vang trong tâm hồn chúng ta.  Tôi có dịp nói chuyện và được các 

giáo hữu tâm sự những câu chuyện thú vị và độc đáo năm nay, thể hiện một niềm vui 

và hy vọng vào tương lai phát triển của giáo xứ.  Chúng ta không chỉ vui chơi trong 

ba ngày Hội Chợ Hè mà còn cảm phục và tri ân những khuôn mặt phục vụ mới 

và ngay cả những người không phải là Công Giáo cũng đến chung tay làm công 

tác vệ sinh, phục vụ quán ăn.  Viêc tái tổ chức các quán ăn quy mô hơn, địa điểm 

sân khấu, khu vực ăn uống chung, lều trại rộng hơn đã gây ấn tượng tốt đối với 

những ai đến tham dự Hội Chợ. Họ cảm thấy một sự đổi mới, một sự quan tâm 

nhiều hơn đến nhu cầu có chỗ ngồi rộng rãi của thực khách.  

  

Ngoài ra, công tác vệ sinh cũng được đẩy mạnh và hoàn thiện hơn, tạo nên 

một không gian sạch đẹp và được thực hiện trong suốt cả ngày.  Những người 
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phục vụ trong các quán ăn cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn và thoáng mát hơn.  Năm 

nay cũng có một chương trình thi đấu games điện tử cho các em nhỏ.  Đây là một 

sáng kiến của giới trẻ thể hiện sự quan tâm đến các em nhỏ trong việc tranh tài trò 

chơi và cũng giúp các em nhận ra được gia đình giáo xứ luôn chào đón các em đến 

thi thố mọi tài năng.  Rất đông đảo các em đã hào hứng thi đấu và cảm thấy Hội 

Chợ Hè thật là một biến cố gần gũi tạo nên tình thân và sức sống cho các 

em.  Trong mỗi Hội Chợ Hè luôn có những điểm tốt, và cũng có những điểm cần 

hoàn thiện.  Tuy nhiên, chiều hướng vẫn luôn đi lên mỗi ngày, hứa hẹn một sự gặp 

gỡ nhau trong ý thức chung tay xây dựng và nối kết các sáng kiến của các thế hệ trẻ. 

  

Ngoài những sáng kiến tổ chức, tôi cũng nhận thấy tấm lòng thành của 

nhiều giáo hữu trong và ngoài giáo xứ, đã góp công góp của cũng như tài năng 

và thời gian để giúp cho lợi tức của Hội Chợ Hè cao hơn.  Những đĩa bánh xèo 

được thêm hương vị và tươi tắn của những cọng rau, lá thơm, kinh giới organic từ 

các khu vườn được các giáo hữu tặng cho giáo xứ để bán gây quỹ.  Có những mạnh 

thường quân đã tặng cho giáo xứ hiện vật, hiện kim.  Và trong những giây phút gần 

cuối chương trình lúc mà vé số còn tồn đọng trên 3,000 cái, thì có một đôi vợ chồng 

trẻ đã có lòng và quảng đại ủng hộ mua hết hơn 3,000 cái vé này. 

  

Những ngày Hội Chợ Hè đã qua và chúng ta tiếp tục duy trì tinh thần sống 

“Sức Sống Mới” này của giáo xứ: hãy sống với hết tâm tình, hãy cho đi tài năng, 

thời gian, tài chánh trong niềm tri ân và hân hoan.  Gia đình giáo xứ được xây 

dựng trên những tấm lòng quảng đại, đức tin và lòng đạo đức.   Đức Cha Phụ Tá 

Daniel Mueggenborge cũng như Đức Cha Vincente Nguyễn Mạnh Hiếu đã thăm hỏi 

tôi nhiều lần và hỏi han đến việc xây dựng thánh đường và cơ sở mới của giáo 

xứ.  Lần này, các ngài rất lấy làm mừng vì thấy đông đảo người đến tham gia rước 

kiệu và thánh lễ trong ngày đầu tiên của Hội Chợ Hè.  

  

Chuẩn bị bưóc vào tháng 9, giáo xứ đã và đang ghi danh cho các em học trong 

Năm Mới 2017 – 2018.  Chương trình Giáo Dục - Đức Tin đang chờ quý vị ghi 

danh.  Xin mời quý phụ huynh đến ghi danh trong tuần này, vì sau một thời gian, 

giáo xứ sẽ chấm dứt ghi danh và bất đầu đặt mua các sách và tài liệu học của em.  

  

Và đặc biệt xin nhắc nhở: Xin mời những ai muốn học và trở lại đạo Công Giáo 

vui lòng liên lạc và ghi danh Khóa Giáo Lý Dự Tòng sẽ khai mạc vào những 

tuần đầu tháng 9.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em sớm liên lạc với các Thầy trong 

chương trình này.  Có số điện thoại và email trên Báo Niềm Tin tuần này. 

  



  

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta! 

Trong Chúa Kitô, 

 

 

 

Lm Gioakim Đào Xuân Thành 

 


