
Hồng ân Thiên Chúa bao la, 

Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. 
 

     Trong giây phút trầm lặng trước Thánh Nhan Chúa, con nghe văng vẳng 

bên tai những khúc thánh ca êm ái du dương và được thưởng thức hương 

thơm thoang thoảng của những cành cúc, bông lan được trưng bày quanh 

Thánh Thể Chúa trong nhà nguyện ấm cúng của Tu Viện Saint Anne. Trong 

bầu khí linh thiêng này, tâm hồn con rực lên niềm hạnh phúc và bình an và 

lòng con rộn lên niềm cảm xúc vì con cảm nghiệm tình yêu Chúa chan hòa 

quanh con và trong con như ánh sáng lung linh chan hòa trong nguyện đường 

làm cho những cánh hoa thêm rực rỡ xinh tươi.     

 

     Trong khung cảnh ấm cúng và êm đềm này, con liên tưởng đến muôn ngàn ơn lành Chúa đổ 

tràn đầy trên con và anh chị em con. Ngay giây phút này con nhớ đến Ban Điều Hành, quý thầy 

cô, quý phụ huynh, và các em học sinh Trường Việt Ngữ Saddleback đang hân hoan chuẩn bị 

mừng 30 năm thành lập Trường Việt Ngữ. 

     Chúng con cảm tạ Chúa cho một chiều dài lịch sử 30 năm của trường, cảm tạ Chúa vì muôn 

hồng phúc Chúa đã đổ xuống trên quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh. Suốt 30 năm 

qua có biết bao nhiêu em học sinh đã ra trường và đã trở thành những người thành đạt trong xã 

hội, những người lãnh đạo và tông đồ nhiệt thành của Chúa như cha Brandon Đặng.  

     Trong niềm hân hoan mừng kỷ niệm 30 năm thành lập trường, xin tri ân quý thầy cô đã hy 

sinh thời giờ, công sức, và cống hiến tài năng mình để góp phần giáo dục và dậy dỗ thế hệ mầm 

non về ngôn ngữ và phong tục tập quán Việt Nam là những tinh hoa của dân Việt cần được gìn 

giữ, bảo tồn, và phát triển nơi phương trời Mỹ Châu.     

     Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý thầy cô, các em học sinh, và toàn thể anh chị em trong 

Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn biết sống tâm tình cảm tạ Thiên Chúa. Xin Chúa ban 

cho quý thầy cô thêm lòng nhiệt thành để tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa qua việc giáo dục 

các em về phong tục, tập quán, văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam, và cách sống là người nhân bản 

trưởng thành và là Kitô hữu tốt; để từ nền tảng và nguồn gốc là người Kitô hữu Việt Nam các em 

lớn lên và hòa nhập một cách vững chắc trong văn hoá nơi môi trường các em đang sống.  

     Như thế, chúng ta có thể tin rằng, với ơn Chúa những nhà giáo dục về văn hóa và đức tin sẽ 

giúp thế hệ mầm non hôm nay trở thành những nhà lãnh đạo đức độ của xã hội tương lai. Các em 

sẽ là những chứng tá Tin Mừng của Chúa cho muôn người; đặc biệt, các em sẽ làm sống lại và 

làm vững mạnh niềm tin vào Thiên Chúa của một thế hệ đang dần dần bị thế tục hóa. 

CHÚC MỪNG TRƯỜNG VIỆT NGỮ SADDLEBACK!!!  

CHÚC MỪNG BAN ĐIỀU HÀNH, QUÝ THẦY CÔ, QUÝ PHỤ HUYNH, VÀ CÁC EM 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ SADDLEBACK!!!   

Trong Chúa, 

Nữ tu Maria Trần Loan, LHC 


