
 

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu 

nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: "Hãy 

để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những 

người giống như chúng". Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó 

(Mt 19,13-15). 

 

Lời ngỏ đầu tiên chúng tôi xin chân thành cám ơn quý phụ huynh đã ghi danh cho 

con em học Giáo Lý cũng như Việt Ngữ Niên Khóa 2014-2015.  Trong niềm tin yêu 

và phó thác nơi Thiên Chúa qua sự che chở của Mẹ La Vang, Cộng Đoàn Giáo Xứ 

và Cha Giám Đốc đã ủy thác cho quý Sơ, quý Thầy Cô Giáo một trọng trách thiêng 

liêng cao quý. Xin Thiên Chúa thánh hóa cho năm học mới của các em, và xin 

Người ở lại cùng chúng ta suốt hành trình tìm kiếm Người trong việc mang Chúa 

đến cho nhau và trau dồi đời sống đức tin, qua việc học giáo lý.  

 

Kính thưa quý phụ huynh, 

 

Học Giáo Lý không phải như học văn hóa ở các trường học, nhưng để tìm hiểu về 

Thiên Chúa, để yêu mến và tin tưởng vào một Thiên Chúa Cứu Rỗi. Chúng tôi cũng 

kêu gọi quý phụ huynh hãy đặc biệt quan tâm, nhắc nhở và khuyến khích con em 

mình tiếp tục tham gia học giáo lý sau khi lãnh nhận Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu 

hoặc sau khi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và tiếp nối công việc của đàn anh Huynh 

Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể. Vì thế học giáo lý là cách trực tiếp nuôi dưỡng đức 

tin của chính mình và để sống đức tin cách sốt sắng và vững mạnh hơn.  

 

“Đức Tin được nuôi dưỡng từ trong gia đình” 

 

Nhằm đạt được kết quả tốt đẹp trong năm, chúng tôi mong ước quý phụ huynh cùng kết hợp trong trách nhiệm giáo dục đức 

tin và tiếng Việt Mẹ đẻ cho con em của mình, tạo điều kiện để các em đến lớp đúng giờ, kiểm soát bài vở, giúp lịch trình sinh 

họat của Ban Giáo Lý Việt Ngữ và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể được đầy đủ (32 tuần). Em nào vắng mặt 3 lần không có phép 

của phụ huynh coi như tự ý thôi học, đồng thời xin cho con em tham gia vào các họat động của Gia đình và Giáo Xứ.  

 

Ngoài ra, xin qúy phụ huynh nhắc nhở con em siêng năng kinh nguyện sáng tối,  tham dự Thánh Lễ và áp dụng lời Chúa qua 

cuộc sống chứng nhân hằng ngày. Việc giáo dục đức tin của con em trong thiên niên kỷ mới cùng với quý Sơ, các Giáo Lý 

Viên và Huynh Trưởng là những người đồng chia sẻ buồn vui qua những bài giáo lý và cũng ít nhiều chịu đựng trong sự ngỗ 

nghịch của các em trong lứa tuổi mới lớn. Và cùng với phụ huynh chúng ta luôn mong muốn con em sẽ trở nên: Những thiếu 

nhi Công Giáo ngoan hiền, những Kitô hữu trưởng thành cho tương lai.  

 

Qua đó, việc giáo dục đức tin cho các em không phải của Cha, của Giáo Xứ hay của quý Sơ, quý thầy cô, Huynh Trưởng mà 

trong đó môi trường gia đình đóng vai trò quan trọng đời sống hằng ngày và nhất là trong cách yêu thương dạy dỗ con em. 

Học Giáo lý cũng không phải học để được điểm cao, nhưng là để cho các em luôn hiểu rằng: Học Giáo Lý là để các em được 

gần gủi Chúa hơn và biết siêng năng trong đời sống đạo, để khi các em mang Chúa về với gia đình, các em cũng sẽ trở thành 

những người con ngoan hiền của gia đình.  

 

Sau hết, xin quý phụ huynh cầu nguyện cho chúng tôi để chúng ta cùng giúp nhau chia sẻ việc giáo dục đức tin cho con em, 

vì nếu không có Chúa hướng dẫn, chắc chắn chúng ta sẽ khó thực hiện tốt mọi việc.  

 

Nguyện Xin Thiên Chúa qua Mẹ Maria chúc lành đến quý phụ huynh và gia đình. 
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