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 Trong bầu không khí vui mừng & quyến luyến của ngày bế giảng niên khóa năm 2009/2010.  

- Vui mừng vì trong một năm qua các em đã cố gắng học hành, hôm nay được Cha Giám Đốc / Sơ cùng qúy Thầy Cô khen thưởng. 

Riêng các em, chắn chắn sẽ vui nhiều vì sắp được nghỉ hè… 

-Tuy ngày hôm nay các em tràn đầy niềm vui, nhưng trong lòng qúy thầy cô và các em cũng mang nhiều quyến luyến nhớ thương, vì 3 

tháng sắp tới qúy thầy cô và các em sẽ không gặp nhau trong lớp học. 

 

Kính thưa toàn thể qúy vị,  

Ở nơi đây, chúng ta không thấy hoa phượng nở báo hiệu hè về, nhưng trong thánh lễ ngày hôm nay cho chúng ta biết niên học năm 

nay đã kết thúc… Tôi được phép Cha Giám Đốc, xin thay mặt cho HĐMV & Cộng Đoàn có đôi lời chân thành cảm ơn đến Sơ, cùng 

Qúy Thầy Cô, trong một năm qua đã hy sinh thời gian qúy báu của mình để dạy dỗ và hướng dẫn các con em trong Cộng Đoàn, biết 

sống theo Đức Tin và lấy Giáo Lý là căn bản cho các em làm hành trang bước vào đời…  

  

Đồng hành với sự quan trong việc dạy dỗ các em hiểu biết về Giáo Lý, các Thầy Cô đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình để chỉ 

dạy cho các em biết về Việt Ngữ, tiếng của Mẹ Việt Nam, là tiếng nói của dân tộc Việt Nam ngàn đời dấu yêu của chúng ta… Hơn 

những thế, tương lai Cộng Đoàn chúng ta là nằm trong bàn tay của thế hệ các con em hôm nay. Gìn giữ và xây dựng Cộng 

Đoàn là tùy thuộc vào khả năng hiểu biết Giáo Lý & tiếng Việt của các con em chúng ta. 

 

Kính Thưa Qúy Vị Phụ Huynh, 

Sự dạy dỗ và hướng dẫn các con em của các Thầy Cô cũng không phải là việc dễ dàng.… Vì trong Cộng Đoàn chúng ta còn rất nhiều 

thiếu thốn đủ mọi phương diện… 

- Lớp học chưa được khang trang thoải mái cho các em. Đôi khi trước giờ học, các thầy cô phải sắp xếp lại bàn ghế vì lớp học phải dùng 

vào những nhu cầu sinh hoạt khác. 

- Ban Giáo Lý & Việt Ngữ còn thiều các Thầy Cô để đáp ứng mọi nhu cầu của lớp học cho các em. 

- Các thầy cô cần thời gian để đi tu nghiệp trong các chương trình huấn luyện đào tạo giáo viên cho các lớp Giáo Lý & Việt Ngữ. 

 

Hội Đồng Mục Vụ, chúng tôi xin tha thiết kêu mời qúy vị phụ huynh, phụ giúp qúy thầy cô bằng cách dạy tiếng Việt cho các con em 

thêm ở nhà: như đọc kinh tối bằng tiếng Việt với con cái và nói tiếng Việt khi sinh hoạt trong gia đình. Đó là những căn bản hầu giúp 

đỡ thêm cho qúy thầy cô trong việc dạy dỗ các con em của chúng ta. 

 

Các em thương mến! 

Thầy cũng không quên có lời cảm ơn đến từng em một đã cố gắng và chịu khó học Giáo Lý và tiếng Việt trong năm học vừa qua!  Mặc 

dầu tiếng Việt bây giờ là ngôn ngữ thứ hai của các em và tiếng Việt rất khó để diễn tả đúng thanh âm.  Thầy khuyên các em nên cố 

gắng luôn và thầy biết chắc là các em sẽ ngày càng giỏi và tiến bộ hơn trong việc học hỏi tiếng Việt của mình!  Thầy cũng xin các em cố 

gắng tập nói tiếng Việt mỗi khi đến đây sinh hoạt trong Cộng Đoàn. Nói đến đây, tôi không thể nào quên không cảm ơn đến Qúy Anh 

Chị Huynh Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Qúy Anh Chị đã hy sinh hết khả năng và thời giờ cùng với qúy Thầy Cô Lớp Giáo Lý 

& Việt Ngữ hướng dẫn các em sinh hoạt trong sự học hỏi về Đức Tin.  Tạo cơ hội cho các em đi cắm trại để các em tập sống tháo vát và 

linh hoạt thích ứng với mọi hoàn cảnh trong cuộc đời.  

 

 Xin thay mặt cho HĐMV, thân chúc Sơ và qúy Thầy Cô của các lớp Giáo Lý & Việt Ngữ cùng Qúy Anh Chị Huynh Trưởng Đoàn 

Thiếu Nhi Thánh Thể một mùa nghỉ hè an mạnh lấy lại tinh thần và nghị lực chuẩn bị cho niên khóa sắp tới.  Thương mến chúc các em 

một mùa hè thật nhiều nguồn vui với gia đình để các em có được tinh thần minh mẫn và sức khoẻ tốt để sẵn sàng cho năm học mới!  

 

 Để kết thúc đôi lời cảm ơn, xin các em và Cộng Đoàn chúng ta cùng hát bài: Cái nhà là nhà của ta… 

Sau đây để tỏ lòng biết ơn đến Sơ cùng Quý Thầy Cô. Cộng Đoàn có những món quà nhỏ. Xin kính mời Cha Antôn Phan Bá thay mặt 

Cha Giám Đốc Giuse Nguyễn Đức Trọng trao tặng quà đến Sơ cùng Qúy Thầy Cô và các huynh trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.  

 

TM/Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn Công Giáo tại Las Vegas 
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