“Tre già măng mọc.”

huynh trong Cộng đoàn nhà. Được như vậy chính là
nhờ viễn kiến của các thầy cô giáo, các thành viên
trong Hội đồng Mục Vụ, quý cha Quản Nhiệm luôn
quan tâm tới việc vun trồng, nuôi dưỡng giới trẻ và
luôn đặt ưu tư hàng đầu trong việc đào luyện các
thành phần trẻ, ngày nay có những em đã là thầy cô
giáo hoăc phụ giáo. Điều này thật dễ hiểu vì tuổi trẻ
luôn được coi là tương lai của gia đình, Giáo hội, xã
hội ngày nay và Nước Việt mai sau. Các em cần phải
được rèn luyện để có được những đức tính tốt “Tiên
học lễ, hậu học văn”, sẵn sàng khi bước vào ngưỡng
cửa cuộc đời. Một trong những sinh hoạt gần gũi nhất
của giới trẻ trong Cộng đoàn là Liên trường, môi
trường được coi như là thích hợp nhất cho giới trẻ, vì
nơi đây quy tụ mọi lứa tuổi. Ngoài ra, các Trợ tá và
Huynh trưởng, các sơ, các thầy và phụ huynh là
những người gần gũi và yêu mến các em, luôn dấn
thân hy sinh phục vụ, dìu dắt giới trẻ.

Thế hệ trẻ góp mặt trong các cơ cấu tổ chức, học
đường, hội đoàn tại hải ngoại – từ các thầy/cô giáo
Việt ngữ, Ca đoàn, Giáo Lý viên, tới Huynh trưởng
Thiếu Nhi Thánh Thể v.v… trong ba thập niên qua
đều được tiếp nối bởi không ít con em của các bậc phụ

Để hỗ trợ và giúp đỡ giới trẻ tiếp tục thăng tiến
trên bước đường học hỏi, những người có trách nhiệm
đã nhiệt thành khai mở từ bước khởi đầu. Điều này đã
góp phần tích cực vào nỗ lực cũng cố và phát triển
Liên trường, đặc biệt là những sinh hoạt của trường

Nguyễn Công Trí
"Tiếng Việt còn, người Việt còn."
Nhìn riêng vào những sinh hoạt của giới trẻ Cộng
đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ba mươi năm
qua, không ai có thể phủ nhận được những bước đi
lớn mạnh của con em chúng ta từng được coi là tương
lai của gia đình, Giáo hội, xã hội, nước Việt ngày nay
và mai sau.
Từ những bước đầu chập chững của Trung tâm
Việt Ngữ nhỏ bé trong Cộng đồng Việt Nam tại Quận
Cam, miền Nam California trong những năm đầu thập
niên 80, ngày nay Trường Việt Ngữ của Cộng đoàn
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã thật sự trưởng thành.

Việt ngữ trong Cộng đoàn. Nhờ sự khuyến khích,
nâng đỡ, nhất là sự tận tụy và hy sinh gắn bó của các
thầy cô giáo với câu châm ngôn "Tiếng Việt còn,
người Việt còn", con số các em ghi danh học Việt ngữ
mỗi năm một đông vui và đã đạt được những kết quả
thật tốt đẹp khiến cho các bậc phụ huynh đều hết sức
hài lòng, chúng ta cũng sẽ tìm thấy những sự ân cần
năng nổ và hỗ trợ của phụ huynh trong các sinh hoạt
liên quan đến con em của mình.
Nhờ kết quả đạt được tại trường Việt ngữ đã cung
ứng nhiều ca viên bổ sung cho Ca đoàn, gia tăng số
các em tham dự vào việc đọc sách Thánh, dâng lời
nguyện bằng tiếng Việt trong các thánh lễ và trong các
chương trình học hỏi thi đua giữa các Trung Tâm /
trường Việt ngữ Nam California. Trường Việt Ngữ
Saddleback tham gia và đã đoạt nhiều giải thưởng
mang về niềm hãnh diện cho trường và Cộng Đoàn.
Tóm lại, trong suốt thời gian 30 năm qua, giới trẻ
của cộng đoàn được vun trồng, chăm sóc một cách
chu đáo để mỗi ngày một lớn mạnh. Từ buổi sơ khai
giới trẻ đã đóng góp rất nhiều trong cố gắng xây dựng

cộng đoàn. Ngày nay, con em của chúng ta đã có mặt
trong hầu hết những sinh hoạt của Cộng Đoàn nhà
như tham gia các hoạt cảnh Giáng Sinh, ca vũ nhạc
kịch trong những dịp lễ, Tết …
Mời quý phụ huynh và bà con trong Cộng Đoàn
tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục của Trường Việt
Ngữ Saddleback qua link sau đây:
www.tvnsaddleback.org và để con em chúng ta dễ
dàng hội nhập vào xã hội đa văn hoá ngày nay, xin
nhớ đến ghi danh học tiếng Việt cho con em để các
em không những học nói, đọc và viết tiếng Việt mà
còn học thêm văn hoá, phong tục tập quán, hiểu biết
về dân tộc và quê hương Việt Nam xứng danh Tôi là
người Việt Nam.
Nhân dịp mừng 30 năm thành lập Trường Việt
Ngữ, tôi xin kính chúc quý thầy cô giáo, các em luôn
thăng tiến trên bước đường học vấn để chuẩn bị cho
một tương lai tươi sang, chờ ngày về dựng lại quê
hương với tiếng nói và ngôn ngữ Việt Nam, ngàn đời
xứng danh là “Con Rồng cháu Tiên”.

