
Hào Lưu & Christy Trần 

Gia đình chúng tôi đến với Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cách đây 4 năm khi đưa con trai chúng 
tôi đến học tiếng Việt, Giáo Lý và sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) mỗi Chúa Nhật hàng tuần. 

 
Chúng tôi rất thích cách tổ chức của liên trường. Lớp Việt Ngữ bắt đầu lúc 1:40PM – 2:40PM, sau đó là 

lớp Giáo Lý từ 2:40PM – 3:50PM, rồi các em được nghỉ ngơi và ăn nhẹ khoảng 10 phút. Nói là ăn nhẹ nhưng 
thật ra thực đơn rất là phong phú. Có hôm các em được ăn pizza và chips, hôm thì croissants, chicken nuggets, 
pasta, dumplings, hotdogs, donuts... Ăn xong thì các em bắt đầu sinh hoạt TNTT từ 4:00PM – 5:00PM, sau đó 
các em cùng các huynh trưởng sẽ tham dự thánh lễ. 

 
Chúng tôi rất cảm kích các thầy cô của trường Việt Ngữ, đã hy sinh thời giờ quý báu của mình để dạy dỗ 

các em biết đọc, biết viết tiếng Việt và duy trì văn hóa Việt Nam. Chúng tôi cũng không quên công sức các thầy 
cô của trường Giáo Lý, đã dạy cho các em biết yêu mến Chúa và làm sao cố gắng trở nên người con ngoan 
trong gia đình. 

 
Thêm vào đó, gia đình chúng tôi cũng rất cảm ơn các huynh trưởng và phụ tá trong ban TNTT đã giúp 

các em hiểu biết thêm về Chúa và hướng dẫn cho các em nhiều sinh hoạt lành mạnh như picnic, camping, 
holiday parties, Phở Night (fund raising for camping)... Chúng tôi còn nhớ lần đầu tiên tham dự Phở Night. 
Hôm đó ngoài trời thì lạnh vì đó là vào tháng Giêng, nhưng trong hội trường thì rất ấm cúng và đầy mùi hương 
vị phở. Mọi người vừa thưởng thức phở vừa xem các em TNTT trình diễn văn nghệ thật là vui. 

 
Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nguyện xin Thiên Chúa 

và Đức Mẹ ban hồng ân cho quý Cha, quý Sơ, quý Thầy Cô của liên trường, các phụ tá, các em huynh trưởng 
TNTT và các thành viên trong Cộng Đoàn ĐMHCG. 


