
 

 

 
Portland ngày 11 tháng 9 năm 2020 

Quý sơ, quý thầy cô, quý vị trong ban Giám Thị, Hội Phụ Huynh Học Sinh, Ban Ẩm Thực và Ban 

Giáo Dục rất thân mến, 
 

Lời đầu tiên, tôi xin cầu chúc tất cả anh chị em khỏe mạnh, vui vẻ và luôn sống lạc quan.  Xin Chúa qua lời 
chuyển cầu của Đức Mẹ Lavang chúc lành và gìn giữ anh chị em cùng mọi người trong bình an của Ngài. 

 

Chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh thật khác thường, nếu không muốn nói là bất thường.  Đang sống 
trong một xã hội tự do nhất thế giới, nhưng chúng ta lại mất hết tự do chỉ vì Coronavirus.   Con cái, cháu chắt 
không được đến thăm ông bà, cha mẹ; có nhà thờ lớn nhưng lại không được phép cho nhiều người tham dự; 
có lớp học nhưng học sinh không được vào học; các linh mục không được đến thăm hỏi và ban bí tích Xức Dầu 
cho các bệnh nhân ở trong các nhà dưỡng lão và trong các bệnh viện … Đó là chưa kể đến những vụ bạo loạn, 
cướp phá, bắn giết… liên tục xảy ra trong suốt hơn 3 tháng qua.  Nhưng trong hoàn cảnh bất thường ấy, tạ ơn 
Chúa, quý sơ, quý thầy cô, quý vị trong ban Giám Thị, Hội Phụ Huynh Học Sinh, Ban Ẩm Thực và Ban Giáo 
Dục cũng vẫn đang cố gắng hết sức mình để giúp cho các em học sinh tiếp tục chương trình học Giáo Lý và 
Việt Ngữ, để trau dồi những kiến thức về luân lý, đạo đức và ngôn ngữ văn hóa Việt Nam.   

 

Thay mặt cho quý cha, quý sơ, quý phụ huynh và các em học sinh, tôi xin chân thành cám ơn sự nỗ lực và tình 
thương mà quý sơ, quý thầy cô, quý vị trong ban Giám Thị, Hội Phụ Huynh Học Sinh, Ban Ẩm Thực và Ban 
Giáo Dục, cũng như quý vị trong ban Thường Vụ đã, đang và sẽ dành cho các em học sinh thân yêu của 
chúng ta.   

 

Tương lai rồi sẽ ra sao?  Đó là một câu hỏi mà vĩnh viễn, chẳng có ai trong chúng ta có câu trả lời, chúng ta chỉ 
biết và chỉ có thể làm những gì tốt nhất vào thời điểm hiện tại, ngay ngày hôm nay mà thôi.  Thánh Phao-lô đã 
nói: “Tôi trồng, A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cor 3:6).  Chúng ta cứ cố gắng hết sức mình, 
cậy trông vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, và kết quả ra sao, xin phó dâng trong bàn tay từ ái của Ngài.   

 

Tôi tin chắc rằng, sự hy sinh và quảng đại của quý sơ, quý thầy cô, quý vị trong ban Giám Thị, Hội Phụ Huynh 
Học Sinh, Ban Ẩm Thực và Ban Giáo Dục sẽ không bao giờ uổng phí; vì hễ có gieo thì sẽ có gặt.  Và tôi tin chắc 
rằng, sự hy sinh và lòng quảng đại của quý vị sẽ được chính Thiên Chúa ân thưởng bởi chính Ngài đã phán: 
“Ai cho một đứa trẻ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi, thì người ấy cũng không mất phần thưởng đâu” (Mt 10:42). 
 

Một lần nữa xin cám ơn sự cộng tác của tất cả anh chị em.  Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Lavang gìn 
giữ, ban bình an, sức khỏe và chúc lành cho từng quý vị, cho các em học sinh, và cho tất cả những chương 
trình giảng dạy, cũng như cho tất cả những sinh hoạt lớn nhỏ của Trường Giáo Lý Việt Ngữ của chúng ta 
trong  niên học mới 2020-2021.  Cầu xin cho dịch bệnh mau chấm dứt, để mọi sinh hoạt của giáo xứ được mau 
chóng trở lại bình thường. 

 

Trong Chúa Kitô, 
 

LM Đaminh Phạm Tĩnh, SDD   
Chánh Xứ 
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