
 

Thế mà đã ba thập niên rồi, nhanh thật !... Cộng đoàn ĐMHCG đã tròn 30 tuổi. Gia đình tôi dọn về 

Lake Forest năm 1995 và chúng tôi gia nhập vào CĐ từ đó. Tôi đã được CĐ tin tưởng và giao phó 

cho vài việc để cùng phục vụ. 

Lớp Giáo Lý 

Có lẽ vào thời gian đó tôi được 

hăng say, năng nổ vì vừa xuống 

đồi sau khóa Cursillo 3-ngày vẫn 

còn đang nóng hổi. Thế là tôi tình 

nguyện xin giúp cho chương trình 

Giáo Lý ngay. Năm đầu thì tôi chỉ 

là phụ giáo thôi, nhưng năm sau 

đó thì Sơ Trưởng gửi tôi đi học để 

được chính thức làm Giảng Viên 

Giáo Lý; tôi còn nhớ Sơ sắp xếp 

cho tôi dạy lớp lớn nhưng vì tôi 

chưa tin vào khả năng của mình 

cho nên chỉ xin dạy lớp Rước Lễ 

Lần Đầu, cho đến bây giờ thì tôi 

không hề muốn lên lớp, mặc dù 

Sơ đã tin tưởng, bởi vì các em nhỏ quá là dễ thương, hồn nhiên và nhất là dễ dạy nữa. Tôi thường 

đùa với các phụ huynh là các em thì lên lớp hằng năm còn cô T. thì 'được' ở lại không 'bị' lên lớp… 

Không một năm nào mà tôi không rơi nước mắt khi được nhìn các em xếp hàng lên rước Mình và 

Máu Thánh Chúa lần đầu tiên trong đời, cái cảm giác diệu kỳ chứa chan hạnh phúc ấy tôi không thể 

diễn tả được. Trong thời gian học tập, các em có chia sẻ niềm hân hoan mong đợi từng ngày để 

được mặc áo trắng, nhất là các em gái mong được mặc áo giống như áo cô dâu và đội veil; còn các 
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cậu thì bảnh trai trong chiếc áo trắng thắt cà vạt nữa! Gớm, sao mà các cô cậu hớn hở thế... khác 

nào hình ảnh các Thiên thần vậy… 

Làm Giảng Viên Giáo Lý thì có rất nhiều kỷ niệm... vui có mà buồn thì cũng có... Nhưng vui nhiều 

hơn so với buồn. Vui là khi thấy thành quả tốt đẹp của các em cố gắng học Giáo Lý hầu được lãnh 

nhận Chúa lần đầu tiên trong cuộc đời. Buồn là khi có những lúc gặp khó khăn, không được sự 

thông cảm và hợp tác của các phụ huynh... Nghe phàn nàn... “sao mà bắt các cháu học nhiều kinh 

thế?”, “họp hành nhiều thế”, “homework nhiều quá... giờ đâu mà chúng làm” v.v… Nhưng khi chứng 

kiến con em của mình lên rước lễ lần đầu thì phàn nàn than trách chừng như đã được hoàn toàn 

chuyển hướng, thông cảm cho cô T. hơn  mọi suy tư kém vui đều tan biến. Cảm tạ Chúa và cám 

ơn Mẹ… 

Chương trình Giáo Lý song ngữ dạy từ lớp 1 còn được gọi là lớp Khai Tâm (First Holy Communion 

1) cho các em 6 tuổi và lên tới lớp 10 còn được gọi là lớp Thêm Sức 2. Quý phụ huynh nào muốn 

tham khảo gì hoặc muốn con em mình theo học chương trình giáo lý này thì xin liên lạc với Sơ Thu 

Mai.  

Ban Giúp Lễ 

Nếu có ai đó để ý trong mỗi Thánh Lễ VN của chúng ta ít 

có khi nào mà có ít hơn 5 em giúp lễ. Tôi thật sự hãnh 

diện về các em trong nhiệm vụ phục vụ Bàn Thánh này. 

Cho dù giáo dân có vắng mặt trong các Thánh Lễ nhưng 

các em giúp lễ không vắng mặt, em nào cũng hăng hái 

tự động đi tìm các em khác làm thế nếu thiếu, các em 

đều có tinh thần đồng đội. Em cũ thì chỉ cho em mới, 

nhất là các em leaders rất giỏi, kiên nhẫn chỉ cặn kẽ từng 

ly từng tý cho các “lính mới”. Tôi không phải lo về phần 

này nhiều, nhưng đôi khi cũng có lúc ngồi dưới xem lễ 

mà hồi hộp, tim đập mạnh không dừng vì có một “nhí” 

mới gia nhập, những hôm như thế tôi lo ra, chia trí... tội 

xưng không hết !.. Xin Chúa lòng lành chớ chấp tội con.  

Ban giúp lễ có khoảng trên dưới 40 em, phần đông các 

em chỉ ngưng sinh hoạt khi phải bước lên ngưỡng cửa 

đại học, nhưng rồi thế hệ nhỏ lại tiến lên... cứ thế mà con số 40 vẫn luôn giữ được cho đến nay. Hầu 

như hằng năm các em đều được tuyên dương và lãnh phần thưởng của Cộng Đoàn cũng như Cộng 

Đồng trong công tác này. 

Xin cảm ơn quý phụ huynh đã khuyến khích con em mình gia nhập làm công tác phục vụ cận kề Bàn 

Thánh, nhờ đó mà ơn kêu gọi cũng được triển nở từ các em giúp lễ. Thầy Brandon Đặng cũng từng 

là một thành viên trong ban Giúp Lễ của CĐ ta đó. Thật là hãnh diện và vui mừng! 

Nếu các con em nào đã được rước Lễ rồi tuổi từ 9 trở lên muốn gia nhập Ban Giúp Lễ xin liên lạc với 

Ban Thường Vụ nhé. 

Ban Thánh Thư giới trẻ 



Nói đến ban này thì trước hết tôi xin thật tình rất là cám ơn quý phụ 

huynh đã hy sinh thời giờ tập cho các em đọc các bài đọc và lời 

nguyện giáo dân bằng tiếng Việt cũng như tiếng Anh thật lưu loát và 

thật là hay. Hằng tháng cứ tới đầu tuần của tuần lễ thứ hai là tôi nhận 

được các bài đọc và lời nguyện GD từ anh Huy gửi, rồi từ đó sắp xếp 

cho các em thay phiên nhau để đọc. Có em thì đọc tiếng Bắc, có em 

thì đọc tiếng Nam, chấm phẩy rõ ràng, giọng của các em rất ngây thơ 

nhưng rất thu hút làm giáo dân phải lắng nghe một cách thật là chăm 

chú. Đôi khi tôi thiết tưởng các em còn đọc hay hơn cả người lớn đọc 

nữa (mèo khen mèo dài đuôi).   

Cũng có những em mắc cở hoặc vì một lý do nào đó tuy đã nhận đọc 

rồi nhưng đến phút chót thì đổi ý không chịu đọc làm cho tôi thật vất 

vả đi tìm em khác thế vào phút chót, cũng rất là may là có một vài em 

rất là giỏi tiếng Việt chỉ cần dạy em vài chữ khó thôi thế là mọi chuyện rồi cũng xong, qua sự dìu dắt 

của Chúa Thánh Thần... Thiệt là dzui lòng… 

 

Quý phụ huynh nào muốn con em mình gia nhập Ban Giúp Lễ hoặc Ban Thánh Thư giới trẻ thì xin 

liên lạc với Ban Thường Vụ CĐ nhé. 


