
 
 

 
 

Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria ngày 8 tháng 9 năm 2016 
 
Kính chào quý sơ, quý vị phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh rất thân mến, 
 

Mùa hè đã trôi qua, những ngày nghỉ và những cuộc vui chơi ngoài trời nay đã đi vào dĩ vãng, và một 
niên học mới lại bắt đầu.  Hôm nay là ngày lễ mừng Sinh Nhật của Đức Maria, qua lời chuyển cầu của 
Mẹ, tôi xin dâng lên Chúa và phó thác vào trong lòng bàn tay từ ái của Ngài tất cả mọi người, mọi gia 
đình, cách riêng mọi sinh hoạt và việc học hành cũng như dạy dỗ của quý sơ, quý thầy cô trong trường 
Giáo Lý Việt Ngữ Anrê Dũng Lạc.   
 

Kính chúc mọi thành viên trong Cộng Đoàn Anrê Dũng Lạc sức khoẻ dồi dào, luôn nhiệt thành trong 
mọi công việc riêng cũng như tư, và nhất là luôn sống trong yêu thương, hiệp nhất và phục vụ với tinh 
thần khiêm tốn. 
 

Kế đến, tôi xin chia sẻ với cộng đoàn một vài suy tư, cùng với một vài ước mong của tôi trong vai trò 
của một linh mục chánh xứ.   
 

Thứ nhất, về việc Giáo Lý và Việt Ngữ.  Xin quý phụ huynh phụ giúp một cách tích cực cũng như cộng 
tác chặt chẽ với cha Quản Nhiệm, với quý sơ, quý thầy cô và với Ban Chấp Hành của Cộng Đoàn trong 
việc dạy dỗ và hướng dẫn cho các em qua những công việc cụ thể sau đây: 

 

1. Đưa con em của mình tới nhà thờ sớm hoặc đúng giờ, chứ đừng đến trễ về sớm. 
2. Thường xuyên liên lạc với quý sơ và quý thầy cô để theo dõi về việc học hành của con em mình 
3. Ở nhà xin nói tiếng Việt với các em, ĐỪNG nói tiếng Anh với các em, lúc đầu có thể các em 

chưa quen nhưng dần dần các em sẽ quen.  Vạn sự khởi đầu nan, khi thấy NAN đừng có NẢN!  
4. Khi được giao phó hay được mời gọi làm những công việc ví dụ như nấu nướng, gìn giữ trật tự, 

an ninh cho các em trong những ngày tĩnh tâm, hay picnic sinh hoạt ngoài trời … Xin quý vị làm 
với tất cả tinh thần trách nhiệm và với lòng nhiệt thành, đừng trễ nãi.    
 

Thứ hai, là việc tham dự thánh lễ và xưng tội.  Ông bà ta thường hay nói: “Lời nói thì lung lay mà 
gương lành thì lôi cuốn” xin quý vị phụ huynh cố gắng cùng với con em của mình đến xưng tội và cùng 
tham dự các thánh lễ ngày thường (weekday Mass) mỗi tối thứ ba, và thứ sáu, thứ bảy đầu tháng.  Keep 
Cha Vinh and me busy in the confessional!  Tôi cam đoan với anh chị em, khi cả gia đình anh chị em đi 
xưng tội và đi tham dự thánh lễ thường xuyên thì gia đình anh chị em sẽ sống bình an hơn, cảm thong 
với nhau hơn và sẽ hạnh phúc hơn! 
 

Thứ ba, khi có những thắc mắc, bất đồng ý kiến hay bất bình với bất cứ ai trong Ban Giáo Dục, xin anh 
chị em bình tĩnh, hãy liên lạc với Ban Giám Hiệu, với Ban Chấp Hành Cộng Đoàn, và với Cha Quản 
Nhiệm Nguyễn Văn Vinh để đối thoại và tìm cách giải quyết trong tinh thần khiêm tốn, xây dựng và 
hiệp nhất.  Xin anh chị em nhớ giúp tôi điều này, ngoài cha Quản Nhiệm ra, tất cả quý sơ, quý thầy cô 
và mọi người trong Ban Giáo Dục cũng như trong Ban Chấp Hành Cộng Đoàn đều làm việc thiện 
nguyện 100% không có lương bổng.  Xin đừng làm tổn thương họ, tội lắm!    
 

 
 



Cuối cùng, tôi gửi đến quý sơ, quý thầy cô cùng mọi thành viên trong Ban Giáo Dục, Ban Chấp Hành 
Cộng Đoàn Anrê Dũng Lạc lời cám ơn chân thành nhất của tôi.  Quý vị đã và đang hy sinh, dấn thân, 
tình nguyện ăn cơm nhà đi vác … Thánh Giá của bà con, thì trước sau gì quý vị cũng cảm nghiệm được 
những đau khổ, vất vả và thử thách, nhưng xin anh chị em an tâm, vì tất cả những hy sinh và đóng góp 
của anh chị em cho cộng đoàn dân Chúa sẽ không bao giờ trở nên vô ích, hay bị trôi vào quên lãng, bởi 
vì Chúa Giê su đã hứa: “Ai cho một trẻ nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi thì cũng không 
mất phần thưởng đâu”(Mt 10:42). Nếu cho một trẻ nhỏ chỉ một chén nước lã mà Chúa còn thưởng cho, 
thì khi quý vị cho các em cả một kho kiến thức về Giáo Lý, về văn hoá, phần thưởng còn lớn lao biết là 
chừng nào!   
 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Anrê Dũng Lạc, và của Mẹ Maria, gìn giữ, chúc 
lành và ban cho mọi người sự bình an, niềm vui và luôn sống trong ơn nghĩa của Chúa hôm nay và mãi 
mãi.   
 
Dear Boys and girls, I want to take this opportunity to encourage you to take advantage of every 
learning possibility presented to you in the days, weeks and months ahead.  From my own personal 
experience, I can assure you that while the years of education seem to move slowly, you will look back 
one day and realize the time went much faster than you dreamed possible.  One of the most enjoyable 
aspects of school is the network of friends you have developed over the years…some friendships will 
last a lifetime, while different dreams and distance will separate you from them. 
 

I want to challenge you to develop your relationship with the Lord, knowing that He will be there for 
you as you go through your years of school. Be a person of character and integrity in a world in need of 
seeing these in action in the lives of people they know on a daily basis. Too many people are intent on 
“being” characters, instead of having character! 
 

I offer you this great scripture on how even someone young can be a leader as St. Paul writes to a very 
young minister named Timothy – 1 Timothy 4:12 (NAB) “Let no one have contempt for your youth, but 
set an example for those who believe, in speech, conduct, love, faith, and purity.”  If each of you would 
simply take this Scripture passage to heart and make those goals for each school year, the impact on our 
schools, families and churches would be amazing! 
 

Keep in mind that your teachers at St. Andrew Dũng Lạc School are fantastic.  They have worked hard 
to run activities Sunday after Sunday, all without a stipend.  Your teachers have struggled weekly to 
prepare lessons and spend time to review it well enough to teach you.  They did this all because of you.  
Please show your appreciation by obeying and respecting your teachers. 
 

I know that there may have been times your teachers have neglected their families at home to make sure 
our family at school thrives.  They are amazing teachers.   
 

Finally, I thank God for you, and for another school year.  Let this year be one of our best.  Know of my 
prayers for all of you, both now and throughout the school year and catechetical year.  
 

 
Bless us, Lord, now and always! 
 

 
 
Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD  
 


