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a mươi lăm năm kỷ niệm Cộng Đoàn Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp, tôi bồi hồi nhìn lại những 
năm tháng đi qua, tuy không phải là thế hệ 

của các Bác và các Cô Chú đến trước, đó là những 
người đặt viên đá đầu tiên thành lập cộng đoàn dân 
Chúa. Và từ những viên gạch đã tạo nên nền tảng cho 
thế hệ nối bước, kế thừa và tu bổ mỗi ngày càng vững 
mạnh hơn. 
 

Với tư tưởng đó, tôi đã thấy được sự phát 
triển mạnh mẽ trong suốt 35 năm. Đó là sức mạnh 
của các em 
thiếu nhi Thánh 
Thể Lê Bảo 
Tịnh …. Mỗi 
năm tháng trôi 
qua từng lớp 
thanh thiếu 
niên trưởng 
thành đều đã 
trải qua những 
tuổi thơ tại nơi 
đây. Các em đã 
trở thành 
những người có 
ích cho xã hội 
nói chung và 
cho cộng đoàn Công Giáo nói riêng. 
 

Khi tôi có đứa con gái đầu lòng, hàng tuần đi 
dự lễ tôi thường ao ước có một ngày nào đó, được 
mau nhìn thấy cháu đeo chiếc khăn Ấu nhi xếp hàng 
đi tiến vào cung thánh. Ngày chờ đợi đã đến, khi 
cháu được 5 tuổi anh chị huynh trưởng đã cho cháu 
được tham gia. Không có gì vui sướng bằng nhìn 
thấy nụ cười vui tươi, hồn nhiên, rạng rỡ của cháu 
như muốn nói với Ba mẹ rằng: “Con đã được trở 
thành Thiếu Nhi Thánh Thể rồi Ba Mẹ ơi.” Niềm vui 
đó tôi không bao giờ quên được. 
 

…Và ngày tháng qua đi, đứa con thứ hai cũng 
theo bước chân của chị tiếp tục tham gia vào đội ngũ 

Thiếu Nhi, và màu khăn của các cháu cũng đã thay 
đổi theo sự trưởng thành … Suy tưởng của tôi luôn 
nhìn vào hai hàng ghế đầu trong nhà Thờ của mỗi 
năm mới, luôn đầy chỗ của các bé Ấu nhi ngồi cùng 
nhau, nét vui tươi hớn hở khi được tham gia vào đội. 
 

Điều này cho tôi thấy cứ mỗi thế hệ kế tiếp 
các bậc phụ huynh trẻ ý thức được rằng đây chính là 
môi trường đưa con em chúng ta đi đến gần với 
Chúa, ở cùng gia đình và giúp ích cho cộng đoàn 
trong tương lai. Đó là suy nghĩ đúng đắn. 

 
          Con xin 
cảm ơn Chúa 
luôn soi sáng 
cho chúng con 
chọn đúng con 
đường mà 
Chúa đã hướng 
dẫn. Chúa ơi, 
chính Chúa đã 
nuôi dưỡng 
đoàn TN LBT, 
các anh chị 
huynh trưởng 
là những người 
đã được Cha 

linh hướng đào tạo qua các trường lớp, và đã truyền 
đạt hướng dẫn cho các em thiếu nhi sinh hoạt lành 
mạnh, sống tốt sống khỏe và học hỏi lời Chúa, để có 
đức tin vững mạnh. 
 

Là những bậc phụ huynh xin Chúa soi sáng 
dẫn đường cho chúng con cùng chung tay với các anh 
chị em huynh trưởng, tạo mọi điều kiện nuôi dưỡng 
bao nhiêu trái ngọt, hoa quả tốt, để mai này giúp ích 
cho xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp. 
 

Đôi lời tâm sự về sự trưởng thành và vững 
mạnh của đoàn TN LBT. 
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