
“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.” 

       Chương trình Giáo Lý Song Ngữ xin được hiệp thông với toàn thể dân 
Chúa trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp được triển nở trong tình yêu và ân sủng của Chúa trong suốt ba 
mươi lăm năm qua. Cảm tạ Chúa cho ba mươi lăm năm hồng ân với muôn 
vàn ân phúc mà Chúa đã không ngừng tuôn đổ xuống trên cộng đoàn bé 
nhỏ của chúng ta.   

 
       Chương trình Giáo Lý Song Ngữ được nuôi dưỡng và lớn lên trong 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong suốt thời gian ba mươi lăm năm. 
Qua môi trường này các em được hấp thụ một đời sống đức tin vững chắc, 
đồng thời cũng là nơi để các em có cơ hội phát triển về nhân bản, đạo đức, 

trí năng và luân lý, trong khi vẫn giữ được truyền thống văn hóa Việt Nam tốt đẹp của Cha Ông để 
lại.  

 
       Chương trình Giáo lý được Chúa chúc lành qua sự đồng hành nâng đỡ của quý Cha Chánh Xứ, 
quý Cha Quản Nhiệm, Ban Chấp hành Cộng Đoàn, quý Ân nhân và Phụ huynh. Cảm tạ hồng ân 
Chúa đã yêu thương gửi đến những Thầy Cô, các em Phụ tá, và các Cô Chú trong văn phòng rất đạo 
đức, trung thành, hăng say và nhiệt thành. Dù rất bận rộn với biết bao công việc trong gia đình và tại 
sở làm, nhưng vì lòng yêu mến Chúa qua các em học sinh, quý Thầy Cô và các em Phụ tá đã không 
quản ngại hy sinh thời giờ để dấn thân vun trồng hạt giống đức tin. Đời sống tâm linh của các em 
được hun đúc bằng gương sáng và lòng đạo đức của các thành viên trong Cộng Đoàn, đặc biệt qua 
việc sốt sắng tham dự Thánh Lễ, tâm tình yêu mến Mẹ Maria, lòng nhiệt thành với nhà Chúa, và tinh 
thần bác ái huynh đệ. 

 
       Chương trình Giáo lý gồm có các lớp từ lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu cho đến lớp Thêm Sức 
với con số học sinh ngày càng phát triển. Cho đến nay chương trình Giáo lý được 120 học sinh và 40 
Giảng viên và Phụ tá.  

 
       Nguyện xin Thần Khí Chúa canh tân và tác động trên các thừa tác viên đi gieo rắc Tin Mừng, hầu 
giúp mọi người gặp gỡ chính Đức Kitô và kín múc từ nguồn mạch ân sủng của Người, để muối của 
chúng con được luôn mặn mà, đèn của chúng con được đốt cháy bằng tình yêu, với mục đích duy 
nhất làm sáng danh Thiên Chúa. “Ước gì qua chúng con, mọi người được biết và yêu mến Chúa.” 

 
       Chương trình Giáo Lý Song Ngữ hân hoan chúc mừng Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
trong dịp mừng kỷ niệm ba mươi lăm năm thành lập Cộng Đoàn. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho 
Cộng Đoàn của chúng ta. 
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