
Là một người cha mẹ tốt, chắc chắn quý phụ huynh từng có 
“những giấc mơ về đứa con của mình”. Ngày nay đời sống 
văn minh hiện đại làm cho mọi việc trở nên dễ dải hơn với 
công cụ Hi Tech. Tuy nhiên cũng làm cho con người phải 
chạy theo vật chất, nào là những tấm hoá đơn phải thanh toán 
tiền, lo lắng công việc bấp bênh sẽ ảnh hưởng đến ngôi nhà 
thân thương, và biết bao nỗi day dứt khác về hạnh phúc gia 
đình, sức khỏe, con cái…  

Mối quan tâm của các bậc phụ huynh là làm sao để gửi gấm 
con em an toàn sau những giờ học ở trường và giao lưu với 
bạn bè tốt. Làm thế nào để giúp con em tham gia vào các 
sinh hoạt và học hỏi về đời sống Đức Tin cũng như học hỏi 
tiếng Mẹ đẻ và phong tục thuần túy Việt Nam?  

Đó cũng là nỗi ưu tư và trăn trở của Cha Xứ, HĐMV, Ban 
Giáo Lý Việt Ngữ cũng như của các bậc phụ huynh quan tâm 
cho con cái mình. Ba tháng Hè cũng đã trôi qua nhanh 
chóng. Các phụ huynh cũng lu bu với việc ghi danh tựu 
trường cho con em. Thực trạng của Cộng Đoàn Mẹ La Vang 
Las Vegas, cũng không kém phần khó khăn hơn hết trên 
Nước Mỹ, vì một nơi mệnh danh thành phố ăn chơi, du lịch. 
Hầu hết mọi người làm việc cho các Hotel và Casino đều 
phải làm việc cuối tuần (weekend). 

Để giúp cho con em có một đời sống biết thương yêu, quảng 
đại các em cần học hỏi giáo lý để biết Chúa hơn và yêu mến 
Ngài hơn, học hỏi giáo lý để trau dồi nhân bản, nhờ đó đời 
sống đạo của các em mới được phong phú. Đời sống trên đất 
Nước Mỹ quyền tự do cá nhân được nâng cao: quý phụ 
huynh thường hay để cho các con chọn lựa môn học hoặc 
môn thể thao nào chúng nó thích, nhưng lại thường ngại 
ngùng khi khuyến khích con em học hỏi giáo lý và tiếng 
Việt, hoặc vì giờ giấc không thuận tiện, hoặc vì nhà xa 
quá….Ông bà ta có câu: “Vô Tri Bất Mộ” (Không biết thì 
không mến) Và “Người Kitô hữu tốt là người công dân tốt”. 
Khuyến khích ghi danh cho con em tham gia vào các sinh 
hoạt của Cộng Đoàn Giáo Xứ là đóng góp vào việc tông đồ 
xây dựng nền móng đạo đức cho gia đình, giáo hội và xã hội 
thế hệ trẻ tương lai.  

Việc học giáo lý vô cùng cần thiết vì nó giúp các em nhận 
biết Thiên Chúa, để mến Chúa yêu người, mà đạt được hạnh 
phúc đời đời, tức là cứu cánh cuộc đời. Trong trang web của 
Giáo Phận Bùi Chu VN, Cha Giu-se Lê Văn Thiên, đặc trách 
giáo lý giáo hạt - trong phần khuyến khích giáo dân cho con 
em học giáo lý cha nói: “ngày nay chủ nghĩa thực dụng lan 
tràn, con người có xu hướng tục hóa ơn Thánh, nên lười 
biếng học giáo lý, học chống đối, học để lãnh nhận Bí tich 
cho xong, không học giáo lý mà đòi lãnh nhận các Bí tích... 
Rất nhiều tín hữu chỉ lo thăng tiến kiến thức phần đời để mưu 
sinh trần gian, xem thường kiến thức về đạo, mất quân bình... 
Phải chăng đã “đến thời người ta không còn chịu nghe giáo 
lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm 
hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe” (2Tm 
4,3)? 

Cộng đoàn Mẹ La Vang có qúy Sơ, các thầy cô giáo dạy giáo 
lý và các lớp tiếng Việt là những người làm những nghề khác 
nhau ngoài đời nhưng lại có lòng nhiệt thành trong việc giúp 
đỡ các em trau dồi Đức Tin và học tiếng Việt cũng như tìm 
hiểu văn hóa Việt Nam. Để khuyến khích con em học tiếng  

 

Việt và để cho con em hiểu 
về lợi ích phong tục của 
Người Việt Nam.  

Nhìn lại quá trình gần 15 
năm qua, con số thiếu nhi 
trưởng thành được huấn 
luyện và đào tạo tại Đền 
Thánh Mẹ La Vang, phải kể 
là một đặc ân Thiên Chúa 
và Mẹ Maria dành cho 
Cộng Đoàn chúng ta. Đoàn 
Thiếu Nhi Thánh Thể Toma 
Thiện ngày nay cũng đã 
đóng góp phần lớn trong 
việc đào tạo và chăm coi 
các em thiếu nhi. 

Nguyện xin Chúa chúc lành 
cho tất cá các em thiếu nhi. 
Mong sao ngày khai giảng 
năm nay, với sự hiện diện 
đông đảo của quý Sơ các 
Thầy Cô và Giáo Lý Viên, 
các em thiếu nhi sẽ có thêm 
động lực để học hỏi và rèn 
luyện mình cho xứng với 
người con của Chúa, của 
Giáo hội, của gia đình và 
trở nên muối men cho xã 
hội hôm nay.  

 

CẦU NGUYỆN: 

Lạy Chúa Giêsu, con cám 
ơn Chúa, vì hôm nay con 
được bắt đầu học Giáo 
lý, để biết Chúa, tin yêu 
Chúa và để sống đạo. 
Con biết Chúa còn ít lắm, 
con cần học suốt đời. Xin 
Chúa giúp con chuyên 
chăm học Giáo lý, để 
ngày càng thêm hiểu biết, 
yêu mến Chúa và sống tốt 
với mọi người. Amen! 
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