
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ SONG NGỮ 

Thu Nga (Tina) và Quý Thầy Cô Giảng Viên Giáo Lý 
 
 Thấm thoát đã 35 năm thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Giáo xứ Saint Nicholas ở 
Laguna Woods. Thời gian tuy không ngắn nhưng cũng chưa đủ dài trên quê hương thứ hai của người Việt tha 
hương. Nhờ hồng ân Chúa ban và công sức của những bậc tiền bối cũng như thế hệ đi trước đã tiên khởi thành 
lập và gầy dựng, cùng với sự hướng dẫn của quý Cha mà cộng đoàn có được như ngày hôm nay. Chúng con xin  
tạ ơn Chúa, tri ân quý Cha và quý vị thật nhiều. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý Cha và quý vị. 
 
 Kể từ đó những Ban Ngành, Hội Đoàn, Phong Trào, Thiếu Nhi Thánh Thể, chương trình Việt Ngữ… 
cũng lần lượt ra đời trong đó có chương trình Giáo lý Song Ngữ do quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá phụ trách. 
Cho đến nay chương trình này đã được 40 tuổi trong Giáo Phận nói chung và riêng Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp thì cũng đựợc hơn 30 tuổi rồi. Tuy cộng đoàn chúng ta rất nhỏ bé, rất ít học sinh so với các cộng đoàn 
Việt Nam của các giáo xứ khác, các em sinh hoạt rất tích cực và hăng hái. Hằng năm đều có các em được Xưng 
Tội, Rước Lễ lần đầu, được chịu Phép Thêm Sức, đó là nhờ vào công sức của quý thầy cô giảng viên giáo lý và 
các trợ tá đã hy sinh thời giờ không ít để cộng tác với quý Sơ trong công việc nuôi dưỡng đức tin cho thế hệ trẻ 
nối tiếp chúng ta. Đặc biệt qua những chương trình này cộng đoàn chúng ta đã có những em trở thành Linh Mục 
và tu sĩ rồi. Có những thầy cô đã dạy trong chương trình Giáo lý hơn 25 năm và vẫn còn đang tiếp tục phục vụ. 
Quý Sơ thiết tha kêu gọi quý giáo dân tham gia làm giảng viên Giáo lý để dậy dỗ các em, vì những thầy cô như 
chúng tôi đây không còn trẻ nữa và rất cần thế hệ trẻ nối tiếp trong tương lai để mang hạt giống đức tin đi gieo 
rắc trên cánh đồng của Chúa đã giao. 
 
 Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ xin chúc mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp. Nguyện xin ơn sủng của Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban cho cộng đoàn chúng 
con luôn giữ vững tình thương yêu, tình đoàn kết, tình liên đới của các ban ngành cũng như giáo dân để chúng 
con tiếp tục xây dựng cộng đoàn ngày càng phát triển tốt đẹp hơn theo thánh ý Chúa. Xin chúc mừng! Chúc 
mừng! 



 


