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Ước mơ của con là gì? 

Con ước mơ trở thành cô giáo để dạy các em nhỏ  

Con sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho người bệnh nhân nghèo 

Con sẽ là Giáo lý viên tương lai 

Con sẽ làm Yă. 

Còn con, con sẽ trở thành một linh mục trung thực, thật thà...! Lúc đó, con sẽ 

giúp đỡ những người nghèo khổ và tiếp nối công việc của các linh mục lớn tuổi, 

giúp cho đạo Chúa phát triển. Con sẽ yêu thương những em nhỏ như cha xứ 

thương chúng con. 

 

 

Ước mơ của em – tranh do các em vẽ 

Một cuộc “phỏng vấn” nho nhỏ với các học sinh tham gia các hoạt động hè tại Giáo xứ Kon 

Jơdred đã để lại nơi tôi nhiều ấn tượng khó phai, vì ước mơ của các em đều hướng đến việc 

được phục vụ và giúp đỡ người khác. Tôi nhận thấy, ở nơi đây, hạt giống ước mơ của các em 

đang được nâng niu chăm sóc và giúp chúng nảy mầm trên mảnh đất tốt. 

Góp sức vào công cuộc ươm mầm cho thế hệ trẻ trong mùa hè này là sự nhiệt tâm của hơn 30 

thầy cô giáo, những người đang công tác tại các trường phổ thông trong địa bàn tỉnh Kontum. 

Sau một năm học miệt mài đứng trên bục giảng, quý thầy cô lại hi sinh thời gian và công sức 

để giúp các em củng cố, ôn tập những kiến thức căn bản các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Văn 

và Anh Văn từ lớp 6 đến lớp 12. Chương trình học văn hóa kéo dài từ ngày 15/6 đến hết ngày 

31/7, đồng nghĩa với việc quý thầy cô không có thời gian nghỉ hè cho riêng mình! Sự tận tình 

của quý thầy cô đã để lại dấu ấn tốt trong lòng các em. Chắc chắn ước mơ trở thành cô giáo, 

thầy giáo của các em là nhờ gương sáng, sự hi sinh và lòng tận tụy của quý thầy cô đã dành 

cho các em trong thời gian qua. 



 

 

Bên cạnh các lớp học văn hóa, các em thiếu nhi còn được thỏa sức thể hiện năng khiếu âm 

nhạc của mình trong lớp học đàn Organ. Mỗi ngày, ngay sau thánh lễ sáng, hàng chục “nhạc sĩ 

tương lai” đã sẵn sàng vào lớp. Và từ giây phút ấy, tiếng nhạc bắt đầu vang lên khắp khuôn 

viên nhà xứ. Hai cô giáo phụ trách lớp nhạc chắc hẳn rất vui và không kém phần vất vả trước 

sự hăng hái rèn luyện của các em trong mùa hè này.  

 

“Các em rất có năng khiếu, nên học đàn rất nhanh” – cô giáo dạy nhạc tâm sự như thế! 

 

 

Ngoài việc giúp các em thiếu nhi, giáo xứ còn tổ chức khóa đào tạo và bồi dưỡng cho các Giáo 

Lý Viên từ ngày 3/7 đến 13/7/2014. Với sự đồng hành của các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù 



Hộ, Dòng Đức Bà và các Linh hoạt viên, các Giáo Lý Viên đã phải làm việt cật lực từ 7 giờ 

sáng đến 17 giờ chiều mỗi ngày.  

 

Giờ học của các Giáo Lý Viên 

Suốt thời gian huấn luyện, các Giáo Lý Viên đã hi sinh thời gian, công sức, bỏ lại sau lưng 

công việc riêng để toàn tâm toàn ý học hỏi, trau dồi và rèn luyện các kỹ năng phục vụ cho việc 

hướng dẫn một buổi gặp gỡ giáo lý và các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa khác cho thiếu nhi. 

Sự hăng hái và nhiệt tâm của các Giáo Lý Viên nói lên lòng yêu mến Chúa và yêu mến Giáo 

Hội của các anh chị rất nhiều. Ước mong ngọn lửa hăng say loan báo Tin Mừng của các Giáo 

Lý Viên giáo xứ Kon Jơdred được cháy sáng mãi, để mỗi người trở nên một nhà truyền giáo 

chia sẻ đức tin, niềm vui và tình yêu của Thiên Chúa cho người khác. 

 

Các Giáo Lý Viên thực hành hướng dẫn buổi gặp gỡ giáo lý 

 

 

Giáo lý viên thực hành tổ chức sinh hoạt cho thiếu nhi 



 

Đạp chậm thôi nhé! Cố lên! 

Trong dịp hè này, lời mời gọi “Cùng nhau đến nhà Chúa” được phát động trong giáo xứ cũng 

tạo nên bầu khí yêu thương từ trong gia đình. Hằng ngày, cha mẹ con cái cùng nhau tham dự 

Thánh Lễ. Mỗi em thiếu nhi cố gắng mời thêm 3 bạn khác cùng đến nhà thờ đọc kinh và dự lễ 

thứ năm hàng tuần… Tất cả những điều này giúp mọi người biết quan tâm lẫn nhau, góp phần 

vào việc truyền lửa đời sống đức tin cho những thế hệ tương lai. 

Các em thiếu nhi đến với sinh hoạt hè không chỉ được học kiến thức, được vui chơi, sinh hoạt 

và học nhân bản mà còn được bồi dưỡng sữa và bánh mì nhằm giúp các em lớn lên cả về tâm 

hồn lẫn thể chất. Những đóng góp của quý ân nhân đã và đang góp phần rất lớn đến sự phát 

triển những mầm xanh tương lai. 

 

 

Hè đã đến và đã qua hai phần ba chặng đường, các hoạt động đang trong giai đoạn về đích. 

Xin chân thành cám ơn tất cả những tấm lòng đã sẵn sàng sẻ chia, đóng góp cho việc tổ chức 

sinh hoạt hè tại giáo xứ Kon Jơdreh. Ước mong những hoạt động bổ ích này sẽ trở thành 

truyền thống tốt đẹp, một điểm hẹn yêu thương mỗi khi hè về. 

 

Kon Jơdreh, Hè 2014 

Sr. Thanh Trinh, Dòng Đức Bà 


