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     Khi tôi học ở Đại Chủng Viện St. John Camarillo, CA, có mấy người bạn ngoại quốc 

cùng lớp hỏi tôi muốn học nói và viết tiếng Việt. Tôi đã cố gắng chỉ cho họ cách đánh vần 

và ghép các tiếng thành một câu đơn giản; đặc biệt là cách phát âm dựa trên những dấu 

khác nhau để có thể phân biệt ý nghĩa của mỗi chữ khác nhau. Thú thật chỉ được mấy bữa 

là họ đầu hàng, vì tiếng Việt quá khó đối với họ. 

   Tôi đã giúp nhiều Giáo Xứ có Cộng Đoàn Việt Nam ở Giáo Phận Orange. Hầu hết các 

Cộng Đoàn Việt Nam ở đây đều có Ban hoặc Trường Việt Ngữ, được tổ chức hết sức chu 

đáo và khoa học. Tuy số các em học sinh học tiếng Việt không bao nhiêu, đặc biệt ở những 

Cộng Đoàn có ít người Việt Nam, Trường Việt Ngữ vẫn luôn cần Ban Hiệu Trưởng và một số các thầy cô giáo 

rất đông để giúp các em học viết và nói tiếng Việt. 

   Tôi rất khâm phục thiện chí, khả năng, tình thương và lòng kiên nhẫn cộng với tình yêu tiếng Việt quý thầy cô 

dành cho các em. Họ hoàn toàn là những người tự nguyện vào các cuối tuần, sau khi đã làm việc vất vả cả tuần 

với công việc sinh sống gia đình. Có những người ngoài việc dạy tiếng Việt, còn tham gia nhiều sinh hoạt các 

Hội Đoàn khác nữa. 

     Riêng các em học sinh, chẳng hạn ở Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo Xứ St. Nicholas, luôn rất 

chăm chỉ và kiên nhẫn học tập tiếng Việt. Các em thể hiện khả năng nói tiếng Việt trong nhiều sinh hoạt Cộng 

Đoàn, nhất là qua các buổi văn nghệ trong Cộng Đoàn tổ chức. Nhìn vào kết quả học tiếng Việt của các em, tôi 

rất vui và hãnh diện, vì ít ra vẫn còn thấy những thế hệ trẻ Việt Nam đang tiếp tục giữ được tiếng nói và văn hóa 

người Việt Nam trên đất lạ quê người. 

     Vì thế, với tư cách là cha quản nhiệm cộng đoàn, tôi không sợ các em bị lây nhiễm bởi nhiều thứ văn hóa 

trụy lạc ở một nước tràn đầy cám dỗ và những khuynh hướng xấu đưa các em xa dần đức tin và đời sống lành 

mạnh như tại Hoa Kỳ này. 

    Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo cũng như quý vị phụ huynh các em. Tôi nghĩ sẽ chẳng có phần 

thưởng nào xứng đáng với công lao của quý vị vì lòng hy sinh bao la ngút ngàn quý vị đã và đang đóng góp vào 

việc giáo dục nói chung, đặc biệt trong việc dạy dỗ các em, để bảo tồn văn hóa tiếng Việt cao quý của dân tộc 

Việt Nam chúng ta. 

     Ước mong niềm vui và sự bình an của Thiên Chúa luôn là phần thưởng cho những người phục vụ như quý 

vị: thầy cô giáo tiếng Việt khắp nơi và đặc biệt trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta. 
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