
 
Chúa Nhật 8 tháng 3 năm 2015 vừa qua, Giáo Xứ Mẹ La Vang /LV 
đã hưởng ứng Khóa Huấn Luyện “Bảo Vệ Con Cái Chúa” do Ông Ron  
Vallance, đại diện Tòa Giám Mục Địa Phận Las Vegas đến trình bày và  
chia sẻ hơn 2 tiếng đồng hồ về chương trình này. Thật là cảm động với  
con số tham dự viên gồm 26 người cùng với các Sơ, Giáo Lý Viên,  
Huynh Trưởng và một số thiện nguyện viên người Mỹ từ các Giáo Xứ  
chung quanh đến tham dự. 
 
Mở đầu là lời chào mừng của anh Đại Diện GB Trần Xuân Huân thay  
mặt Cha Giám Đốc đi Tĩnh Tâm. Sau đó ông Ron mời mọi người dâng  
lời cầu nguyện cho các trẻ em đã và đang là nạn nhân của tệ nạn quấy  
nhiểu tình dục. Kế đến ông Ron mời mọi người giới thiệu và làm quen  
với nhau. Ông Ron cũng có đôi lời khen ngợi Cộng Đoàn trong việc  
giảng dạy và mang Chúa đến cho các em, và ông nhấn mạnh đến tầm  
quan trọng trong việc ý thức và nhận ra được mối nguy hiểm của sự lạm  
dụng tình dục trẻ em đã và đang xảy ra khắp nơi.  
 Làm Cách Nào Để Nhận Ra Được Dấu Hiệu Để Bảo Vệ Các Em? 
 
Sau khi được xem cuốn video về đề tài này cùng với tài liệu được phân  
phát ông Ron mời mọi người cùng nhau đặt câu hỏi và thảo luận.  
Chúng ta đã nhận ra rằng ngay từ bây giờ (now it’s the time) các em  
đang cần sự bảo vệ. Chúng ta cũng học được rằng chúng ta cần có sự  
hiểu biết và sự nhạy bén để nhận ra, hướng dẫn và giúp đỡ các em đã và  
đang gặp nạn. Sau cùng, chúng ta phải biết cách giúp đỡ các em, liên  
lạc với Địa Phận với nhà chức trách để tìm sự giúp đỡ và bảo vệ. 
 
Trước khi kết thúc, ông Ron cũng nhắc nhở các thiện nguyên viên  
lên mạng (internet) để ghi danh sau khi Khóa. Hoặc sau khi ghi danh,  
mọi người có thể in ra giấy chứng nhận (certificate) và hàng tháng sẽ  
nhận được các tài liệu cũng như tin tức để tham khảo về sự an toàn cho  

con em trong cộng đoàn, ngoài xã hội và ngay cả trong gia đình.  
Website để ghi danh là: http://.virtus.org 
Lạy Chúa, Chúa đã từng dạy chúng con rằng: 
Nước Trời thuộc về những ai giống như trẻ nhỏ.  
Chúa còn hứa ban phần thưởng  
cho những ai quảng đại cho các em nhỏ này ly nước  
vì danh Ngài.  
Chúa yêu thương các trẻ em biết dường nào.  
Chúng con dâng lên Chúa các em kém may mắn,  
các em gặp nạn và các em thiếu tình thương.  
Xin Chúa ban ơn cho các em  
để các em có được những chuỗi ngày ngây thơ  
tràn ngập tình yêu thương và mộng mơ.  
Xin chở che và bảo vệ các em trong thế giới đầy cạm bẩy này.  
Để khi lớn lên,  
các em có thể trở thành những con người đứng đắn,  
đủ sức xây dựng xã hội và thế giới ngày một tốt đẹp hơn.  

     Kim Ngân Lê 
 

BẢO VỆ CON CÁI CHÚA 
“Protecting God’s Children” 
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