
 

  Tâm Tình Chia Sẻ 
 

Trọng Kính Cha Giuse Đồng Minh Quang Giám Đốc Đền Thánh Mẹ La Vang,  
Trọng Kính Quý HĐMV, qúy Ban Ngành và Qúy Ông Bà Anh Chị Em, 
 
Con, Sơ Agnes Huỳnh Thị Bích Ngọc, thuộc Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp/La Vang/ Las Vegas.  
Lời đầu tiên con xin Tạ Ơn Chúa và Mẹ La Vang, xin chân thành cám ơn Cha Giám Đốc và Cộng 
Đoàn đã cho chúng con có cơ hội sinh họat cùng Giáo Xứ và gắn bó với các em trong Ban Giáo Lý 
trong 2 năm vừa qua. Vừa qua trong cuộc Họp của Ban Giáo Lý con được mời gọi với sự đồng ý của 
Cha Giám Đốc và Chị Trưởng ủy thác cho con trách nhiệm lớn lao trông coi Ban Giáo Lý Việt Ngữ 
Giáo Xứ. Con rất lo lắng nhưng vô cùng cảm kích về sự tín nhiệm lớn lao này. Xin Chúa cũng chúc 
lành cho tất cả mùa Hè được nhiều sức khỏe và vui tươi.  

 
Sơ cũng xin chân thành cám ơn các Giáo Lý Viên, Giáo Viên đã quãng đại nhiệt thành mở lòng đáp trả lại lời mời gọi của 
Chúa, của Giáo Hội trong ơn gọi  GLV. Ở đây Giáo Lý Viên và Giáo Viên không phải là một ngành nghề nhưng là một Ơn 
Gọi, một thiên chức được gắn liền với đời sống người Kitô hữu. Mặc dù với số luợng GLV và GV ít ỏi hiện nay, một vài chị 
em phải trông coi 2 buổi cả 2 lớp Giáo Lý lẫn Việt Ngữ, nhưng chúng ta luôn hân hoan vui mừng vì hạt giống Lời Chúa luôn 
đâm chồi nẩy lộc. Sơ cũng như Ban Mục Vụ Giáo Lý ước mong quý chị em trở thành con người GLV thật sự, dám sống 
những gì loan báo, và là những nhà giáo dục đức tin toàn diện, là đại diện của Chúa Giêsu và qua Chúa Thánh Thần sẽ giúp 
chúng ta trong chương trình  loan báo Tin Mừng đến các em và gia đình.  Sơ cầu chúc quý chị em được nhiều sức khỏe và tài 
trí để là một GLV như Chúa muốn. Nguyện Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn cần thiết xuống trên Ban Điều Hành, cũng 
như GLV và Giáo Viên luôn được hiệp nhất nên một, để chúng ta cùng nhau cộng tác trong chương trình của Thiên Chúa, và 
cho Thánh Ý Chúa được thực hiện trên chúng ta. 
 
Trong Tin Mừng Thánh Mathew: Chúa Giêsu đặt tay chúc lành cho các em và nói: "Ðừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, 
vì Nước Trời là của những người giống như chúng". Mt 19, 13-15 
 
Riêng với Quý Phụ Huynh, ai ai trong chúng ta đều biết rằng việc học giáo lý vô cùng quan trọng cho đức tin của thế hệ mai 
sau, chúng ta cần phải dạy các em: “Nơi học đường của Chúa Giêsu, chúng ta học được bài học yêu thương. Nơi học đường 
của Chúa Giêsu, chúng ta học bài học bác ái, Yêu Chúa hết cả tâm hồn, yêu Chúa là Cha nhân hiền, và yêu thương nhau như 
Ngài yêu ta”, và để các em trở thành những người con ngoan hiền, hiếu thảo với gia đình góp phần xây dựng xã hội và giáo 
hội cách tốt đẹp. Để trước khi thế giới bên ngoài với những phương tiện xấu xa văn minh trám nhét vào tâm tư của em. Sơ 
mong ước sẽ được sự cộng tác chặt chẻ của qúy phụ huynh với BGL/VN để việc mang Chúa đến cho con em cũng như trau 
dồi văn hóa phong tục Việt Nam được phát triển tốt đẹp. Song song với chương trình Giáo Lý. Sơ cũng mong ước quý phụ 
huynh cho con em gia nhập Đòan Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma Thiện để tiếp sức cho giờ Giáo Lý qua sinh họat của Đoàn 
TNTT với nhiều niềm vui, hy vọng và cho những quyết tâm sống đời sống yêu thương, và như trẻ Giêsu, các em ngày càng 
lớn lên càng thêm nhân đức và khôn ngoan.  Xin Chúa giúp chúng ta chu toàn trách nhiệm cao cả này, với ý thức rằng ân 
sủng và chúc lành của Chúa là kho tàng quí giá mà chúng ta có thể trao lại cho con cái chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta biết 
nhìn nhận giá  trị của trẻ em, đồng thời ý thức rằng ân sủng và chúc lành của Chúa là kho tàng quí giá mà chúng ta có thể trao 
lại cho con cái.   
 
Vì  phòng ốc của Giáo Xứ có giới hạn xin quý phụ huynh mau chóng ghi danh càng sớm càng tốt để BGL & VN dễ dàng  
trong sự sắp xếp các lớp học cho các em. Và dưới đây con xin được  gửi đến Cha  Giám Đốc, Quý HĐMV, các Ban ngành 
cùng quý phụ huynh danh sách Ban Điều Hành GLV để cùng giúp chúng con trong việc điều hành và sinh họat cho toàn ban.  
 
Sau hết, Sơ rất cần lời cầu nguyện của Cộng Đoàn Giáo Xứ rất nhiều để xin Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức cho GLV/GV 
luôn được đong đầy niềm khao khát và ước muốn dấn thân hơn nữa cho công cuộc loan báo Tin Mừng và Tân Phúc Âm Hóa 
mà Giáo Hội đang khẩn thiết mời gọi.  
 
Trọng Kính và Tri Ân 
Sơ Agnes Huỳnh Thị Bích Ngọc 
 

      BAN ĐIÊU HÀNH GIÁO LÝ VIỆT NGỮ - GIÁO XỨ MẸ LA VANG – GIÁO PHẬN LAS VEGAS/NV 
Sr. Maria Bùi T Kim Tuyến Tuyên Úy  (702) 325-9118 
Sr. Agnes Huỳnh T Bích Ngọc Trưởng Ban (702) 325-9118 
Cô Mattha Lê Kim Ngân Phó Ban Nội Vụ kiêm Thư Ký (702) 336-1736 
Cô Maria Phạm Ngọc Thủy Phó Ban Ngoại Vụ (832)602-0258 
Chị  Anna Võ T Ý Nhi T/B Phụ Huynh kiêm Thủ Quỹ (702) 664-5478 
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