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Thieäp Môøi - Invitation

SAINT JOHN BAPTIST DE LA SALLESAINT JOHN BAPTIST DE LA SALLESAINT JOHN BAPTIST DE LA SALLESAINT JOHN BAPTIST DE LA SALLESAINT JOHN BAPTIST DE LA SALLE
Patron Saint of Teachers

Möøng Kính Thaùnh La SanMöøng Kính Thaùnh La SanMöøng Kính Thaùnh La SanMöøng Kính Thaùnh La SanMöøng Kính Thaùnh La San
Quan Thaày Caùc Nhaø Giaùo DuïcQuan Thaày Caùc Nhaø Giaùo DuïcQuan Thaày Caùc Nhaø Giaùo DuïcQuan Thaày Caùc Nhaø Giaùo DuïcQuan Thaày Caùc Nhaø Giaùo Duïc
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Saturday, May 19, 2012
at

De La Salle Chapel
248 Kirk Avenue

San Jose, CA 95127

4:00PM Sunday Mass

You are cordially invited to join us
at the celebration in honor of

St. John Baptist de La Salle, Patron of all Educators

on

La Salle Sisters & Christian Brothers
San Jose, California

* Reception follows *
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Doøng La San
San Joseù - California

Kính Môøi

Quyù Linh Muïc, Tu Só,
Quyù AÂn Nhaân,Thaân Höõu, Thaày Coâ,
Cöïu Hoïc Sinh vaø Hoïc Sinh La San

ñeán hieäp daâng Thaùnh Leã Chuùa Nhaät
& möøng kính Thaùnh Toå Phuï Gioan La San,

“Quan Thaày caùc Nhaø Giaùo Duïc”

luùc 4 giôø chieàu
Thöù Baûy ngaøy 19 thaùng 5, 2012

taïi

Nguyeän Ñöôøng La San
248 Kirk Avenue

San Jose, CA 95127

Söï hieän dieän cuûa Quyù Vò

laø nieàm vinh döï cho Doøng La San.

Caùc Soeur vaø caùc Freøre Doøng La San

traân troïng kính môøi
* Tieäc möøng sau Thaùnh Leã *
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T h Ü  N g Õh Ü  N g Õh Ü  N g Õh Ü  N g Õh Ü  N g Õ

ÑOÂI NEÙT VEÀ DOØNG LA
SAN TAÏI SAN JOSE

Kính thöa quyù oâng baø, quyù phuï
huynh hoïc sinh, quyù anh chò thaân
höõu La San.

Thieân Chuùa cho moãi ngöôøi chuùng
ta sinh ra ñôøi nhö moät cuoäc haønh
trình tieán veà Nöôùc Trôøi, nhaát laø
ñöôïc hoàng phuùc laøm con Chuùa vaø
ñöôïc Chuùa tuyeån choïn ñeå phuïc vuï
Ngöôøi, nhö Chuùa trao göûi nhöõng
neùn baïc cho moãi ngöôøi ñeå sinh lôïi
cho cuoäc haønh trình naøy.

Chuùa cuõng ñaõ môøi goïi chuùng toâi
phuïc vuï Ngöôøi qua ôn goïi Doøng
vôùi Ñaëc Suûng Giaùo Duïc Kitoâ vaø
Nhaân Baûn cho giôùi treû, nhaát laø cho
Caùc Treû Em Ngheøo.

Öôùc mô thöïc hieän coâng vieäc toâng
ñoà cuûa Doøng nôi ñaát khaùch queâ

ABOUT THE
CONGREGATION OF

THE LA SALLE
SISTERS AT SAN JOSE

Dear Friends in Christ,

Life on earth is a journey toward
the Kingdom of God in which every
one of us is commissioned to serve
God and humanity in our own
unique vocation.

As members of the La Salle Sisters,
we are conscious of our special
calling and have courageously
responded to a special mandate
given by our Lord, namely, to give
human and Christian education to
children and young people,
especially the underprivileged.

Carrying out our Congregation’s
mission in our new home, the
United States of America, has
proven to be tremendously
challenging. However, after years
of praying and seeking God’s will,
we had the financial resources
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ngöôøi quaû laø moät thaùch ñoá lôùn lao.
Trong nhieàu naêm suy tö, caàu
nguyeän tìm YÙ Chuùa, Ngaøi ñaõ daãn
ñöa chuùng toâi ñeán nôi Ñaát Höùa vaø
ñaõ taïo ñieàu kieän ñeå taäu maõi ñöôïc
cô sôû ñoù laø “Nguyeän Ñöôøng La
San” ñaõ ñöôïc duøng vaøo coâng vieäc
toâng ñoà töø thaùng 5 naêm 1995 ñeán
ngaøy nay.

Khi taäu ñöôïc Nguyeän Ñöôøng La
San, chuùng toâi ñaõ coá gaéng tu boå,
saép xeáp cho thích hôïp vôùi nhu caàu
toâng ñoà vaø caùc sinh hoaït giôùi treû
maø Chuùa ñaõ göûi ñeán cho hoäi Doøng
ñeå phuïc vuï.

Cô sôû ñaõ xaây döïng gaàn 100 naêm,
khoâng ñuû ñieàu kieän ñoøi hoûi cuûa
thaønh phoá San Joseù hieän nay. Ñeå
thoâng qua nhöõng luaät leä khaù phöùc
taïp cuûa thaønh phoá, Nguyeän
Ñöôøng La San caàn phaûi “up to
code”. Coâng vieäc naøy nhaø Doøng
ñaõ coá gaéng treân 15 naêm qua maø
chöa coù keát quaû. Vì theá, chuùng toâi
mong öôùc xaây döïng laïi cô sôû naøy
trong söï phoù thaùc vaøo baøn tay quan
phoøng cuûa Chuùa, qua söï baûo trôï
cuûa Thaùnh Caû Giuse, maø trong
thaùnh leã ñaàu tieân ngaøy 19-3-1995
ñaõ daâng leân Ngaøi Nguyeän Ñöôøng
naøy.

which allowed us to purchase a
facility in San Jose that has since
been known as the “De La Salle
Chapel.” This Chapel has been used
for all apostolic ministries since
May of 1995.

Since the beginning of its service,
the Chapel has undergone a number
of renovations and been
maximizing its use to meet the need
of our apostolic ministry and to
serve the youth of our local
community.

The purchased facility was built on
an existing structure that is almost
a hundred years old and has since
no longer met the modern
ordinance and building codes
required by the City of San Jose.
Meeting the city’s requirements and
all its codes are necessary for the
Chapel continuing its operation.
However, all of our 15-year efforts
to bring the Chapel to the
operational standard have not
resulted in our favor. At this time,
we believe that the building of the
new facility on the current premise
is utmost important to us and to
our Congregation’s mission. We
place our rebuilding plan of the
facility under the protection of
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Vì töông lai con chaùu chuùng ta,
nhaát laø trong moâi tröôøng soáng cuûa
xaõ hoäi ngaøy nay thieáu laønh maïnh,
neân nhu caàu giaùo duïc cho giôùi treû,
ñaëc bieät laø cho con chaùu chuùng ta
thaät laø khaån thieát. Chuùng toâi thieát
tha keâu goïi loøng haûo taâm cuûa quyù
vò, tuøy theo khaû naêng cuûa mình vôùi
caâu chaâm ngoân: “Moät caây laøm
chaúng neân non, ba caây chuïm laïi
thaønh hoøn nuùi cao”. Chuùng toâi hy
voïng söï hy sinh ñoùng goùp cuûa quyù
vò seõ giuùp chuùng toâi hoaøn taát coâng
vieäc xaây döïng lôùn lao vaø heä troïng
naøy ñoù cuõng laø söù maïng giaùo duïc
maø Doøng luoân höôùng tôùi.

Nhöõng khoù khaên veà yù ñònh xaây caát
Nguyeän Ñöôøng La San trong 15
naêm qua:

1/ Naêm 1995, khi vöøa taäu maõi
Nguyeän Ñöôøng La San, Freøre
Phong ñaõ laøm vieäc vôùi kieán truùc sö
xin pheùp söûa chöõa, tu boå ñeå coù giaáy
pheùp cho nhöõng sinh hoaït cuûa
Doøng thay vì phaûi duøng giaáy pheùp
cuûa nhaø thôø Tin Laønh tröôùc. Sau
nhieàu thaùng laøm vieäc, coâng vieäc
khoâng coù khaû quan neân phaûi ngöng.

2/ July 9, 2002, chuùng toâi ñaõ laøm
vieäc vôùi kieán truùc sö John Lum vaø
anh Thomas Nguyeãn. Sau nhieàu

Saint Joseph whose patron we
dedicated this facility on March 19,
1995.

In a society lacking moral, giving
human and Christian education to
young people is both our important
mission and obligation. In order for
us to respond to today’s challenge,
we rely on your generosity, within
your capacity, so that we can build
a new facility in which generations
of young people would be
benefitted from our services. “A
lone tree cannot make a forest, but
three trees gathered together form
a high hill,” said a Vietnamese
proverb. In the same way, we each
can make a difference.

With this appeal, we would like you
to know those challenges that we
have faced during the past 15 years:

1/ In 1995, after securing the
ownership title of the La Salle
Chapel, Freøre Phong worked with
the architect to obtain a repair
permit in order to obtain our own
operational permit, instead of
using the existing permit from the
previous Christian church
ownership. After many months
trying in vain, the application for
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thaùng laøm vieäc, coâng trình cuõng
khoâng hy voïng ñaït ñöôïc muïc tieâu
neân phaûi ngöng. Coâng vieäc naøy
cuõng ñaõ toán moät soá tieàn.

3/ Naêm 2003, chuùng toâi cuøng vôùi
kyõ sö vaø kieán truùc sö thaân haønh ñeán
County, trình baøy veà nhöõng döï aùn
muoán söûa chöõa Nguyeän Ñöôøng La
San. Sau khi noùi chuyeän vôùi ba,
boán department khaùc nhau cuûa
County, ai naáy ñeàu choùng maët,
nhöùc ñaàu vì luaät leä khoù coù theå thöïc
hieän ñöôïc!

4/ Chuùng toâi vaãn coøn thao thöùc cöu
mang yù ñònh xaây caát laïi Nguyeän
Ñöôøng La San. Coù laàn gaëp Freøre
Phong vaø ngoû yù vôùi Freøre veà döï
tính naøy, Freøre noùi: “Toâi xin laïy
Sô!” Quaù tam 3 laàn! Ñaây laø laàn thöù
tö khôûi coâng vôùi döï aùn xaây caát vaøo
naêm 2006. Cho tôùi hoâm nay, coâng
vieäc ñaõ dieãn tieán khaù toát ñeïp. Hy
voïng coâng vieäc xaây döïng seõ ñöôïc
khôûi coâng vaøo muøa heø 2012 naøy.

Xin quyù oâng baø vaø anh chò em hieäp
lôøi caàu nguyeän, ñeå moïi coâng vieäc
ñöôïc hoaøn thaønh theo Thaùnh YÙ
Chuùa. Vì “Laïy Chuùa, ñaây laø vieäc
cuûa Ngaøi! - Domine, opus tuum!”
(Thaùnh Gioan La San)

the repair permit has to stop.

2/ On July 9, 2002, we began the
work with Mr. John Lum, architect,
and Mr. Thomas Nguyen. After
many months trying with no
success, the task again had to stop
despite some monetary expenses.

3/ In 2003, at the County Planning
Office, we, along with our
engineer and architect, presented
our La Salle Chapel repair plan to
several departments. However, we
left the County Planning Office
without any achievement due to the
inability to compliance with the
ordinance and building codes.

4/ Though facing many difficulties
during the past 15 years, we are not
giving up on our dream to build the
new La Salle Chapel on the same
premise. In 2006, we presented our
plan to build the new facility and
are still on track with the plan. It
is our hope that the new facility
will be finished and dedicated by
the summer of 2012.

As we look forward to a future with
promises and hopes for our young
people, we continue to count on
your prayers and supports
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Xin Chuùa chuùc laønh treân quyù OÂng
Baø, AÂn Nhaân, Thaân Höõu, caùc Hoïc
Sinh. Nhaø Doøng xin chaân thaønh tri
aân toaøn theå Quyù Vò.

Trong Chuùa Ki-toâ,

Nöõ Tu Theresa Nguyeãn Saùng
Claire, LS.S.

Toång Quyeàn Doøng Nöõ La San

May God bless each and every one
of you abundantly. Our Congrega-
tion, the La Salle Sisters, sincerely
express our heartfelt gratitude and
appreciation to all of you.

“Domine, opus tuum! - Lord, the
work is Yours!” (Saint John Baptist
de La Salle)

In Christ,

Sister Theresa Claire Sang
Nguyen, LS.S.

Superior General of the La Salle
Sisters

BŠ Trên T°ng QuyŠn - SH Alvaro Rodriguez Echeverria thæm các Soeur/
Frère tåi NguyŒn ñÜ©ng La San - San José ngày 26 tháng 4, 2011

General Superior - Br. Alvaro Rodriguez Echeverria visited De La
Salle Chapel - San Joseù on April 26, 2011
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“Chuùa daãn toâi ñi
töø daán thaân naøy ñeán daán thaân khaùc.”

(Thaùnh Gioan La San)

Bieán coá 30 thaùng 4 naêm 1975 cuûa ñaát nöôùc Vieät Nam, moät soá
Chò Em La San ñaõ rôøi Queâ Höông ñeán caùc traïi tî naïn Phi-Luaät-
Taân, Guam, Fort Chaffee. Vôùi söï baûo trôï cuûa caùc Sö Huynh La San
Tænh Doøng San Francisco, California, Chò Em La San ñeán Fresno,
California, Hoa Kyø vaøo ngaøy 19 thaùng 6 naêm 1975. Trong thôøi gian
naøy, caùc Chò Em phuïc vuï Coäng Ñoàng Vieät Nam vaø daïy Giaùo Lyù
cho treû em.

Qua nhieàu thaêng traàm cuûa thôøi gian ñaàu taïi Hoa Kyø, Doøng Nöõ
La San chæ coøn laïi boán Chò Em. Vì nhu caàu cuûa Coäng Ñoàng Coâng
Giaùo Vieät Nam taïi San Jose ngaøy caøng gia taêng, Cha Giuse Nguyeãn
Vaên Tònh ñaõ môøi caùc Chò Em veà San Jose ñeå phuïc vuï töø naêm 1979
ñeán nay vôùi söï chaáp thuaän cuûa Ñöùc Cha Pierre DuMaine.  Nhôø
Hoàng AÂn Thieân Chuùa, döôùi söï caàu baàu cuûa Meï Maria - Ñaáng Chæ
Baûo Ñaøng Laønh, ñeán nay Doøng ñang tieán trieån, ñaõ coù ba cô sôû taïi
San Jose, California vaø moät cô sôû taïi Houston, Texas.

D ò n g N »D ò n g N »D ò n g N »D ò n g N »D ò n g N »
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Ñaëc suûng cuûa Doøng laø Giaùo duïc giôùi treû.

Chò Em “Cuøng Chung vaø Lieân Keát” lo cho coâng cuoäc môû mang
hoïc vaán vaø giaùo duïc nhaân baûn Kitoâ cho giôùi treû, ñaëc bieät treû ngheøo.

Sinh hoaït toâng ñoà cuûa Doøng:
- Chöông trình Vöôøn Treû “Beù Leân Ba”.
- Chöông trình daïy keøm.
- Chöông trình daïy Vieät Ngöõ  La San.
- Chöông trình daïy Giaùo Lyù – Vieät Ngöõ.
- Chöông trình Heø.
- Coäng taùc muïc vuï Giaùo xöù.

Chöông trình Xaây Döïng Nguyeän Ñöôøng La San

Nhôø ôn Chuùa, Doøng coù theâm ôn goïi vaø Chuùa quan phoøng ñaõ
an baøi cho nhaø Doøng tìm ñöôïc moät cô sôû Tin Laønh naêm 1995 ñeå
thöïc hieän coâng vieäc toâng ñoà. Ñoù laø Nguyeän Ñöôøng LaSan, toïa laïc
taïi 248 Kirk Avenue San Jose, CA 95127.

Cô sôû naøy ñaõ gaàn 100 tuoåi. Sau nhieàu naêm söû duïng, neàn moùng
vaø phoøng oác ñaõ bò hö haïi, Doøng ñaõ ñöôïc Ñöùc Cha Patrick McGrath,
Giaùm Muïc Giaùo Phaän San Jose, California cho pheùp ñeå xaây laïi moät
trung taâm môùi thích hôïp hôn cho vieäc toâng ñoà vaø ñuùng vôùi tieâu
chuaån cuûa Thaønh Phoá.  Cô sôû môùi seõ coù:

· Nhaø Nguyeän
· Phoøng Nhaø Treû
· Phoøng hoïc
· Phoøng sinh hoaït
· Tu vieän cho caùc Sô

Öôùc mong Nguyeän Ñöôøng La San môùi seõ ñöôïc khôûi coâng vaøo
muøa Heø2012 vaø seõ hình thaønh sôùm ñeå caùc sinh hoaït ñöôïc oån ñònh,
nhôø vaøo loøng yeâu thöông quaûng ñaïi vaø söï uûng hoä cuûa moãi QuùyVò.

Qua Meï Maria - Ñaáng Chæ Baûo Ñaøng Laønh, Thaùnh Caû Giuse
vaø Thaùnh Goan La San, nguyeän xin Thieân Chuùa ban phuùc laønh vaø



1212121212 - La Salle Community Center

traû coâng cho Quyù AÂn Nhaân vaø Thaân Höõu. Nhaø Doøng seõ luoân nhôù
ñeán Gia Ñình Quyù Vò vaø Thaân Quyeán trong caùc giôø kinh nguyeän vaø
Thaùnh leã haèng ngaøy cuûa Doøng.

“Chuùa Gieâsu Ngöï Trò Loøng Ta – Luoân Luoân!”

NhiŠu cháu b¡t ÇÀu l§p ViŒt Ng» 1 vào næm các cháu h†c l§p 3
trÜ©ng ngoài. PhÀn Çông các cháu nói ti‰ng ViŒt lúc ÇÀu tÜÖng ÇÓi sõi
vì gÀn ngÜ©i l§n trong nhà nói ti‰ng ViŒt và æn uÓng sinh hoåt theo
phong tøc ViŒt Nam. NhÜng sau khi vào trÜ©ng tØ l§p mÅu giáo, vì
ÇiŠu kiŒn ÇÜa Çón hÖi phÙc tåp nên các cháu ª låi trÜ©ng theo chÜÖng
trình After School Program. Vì vÆy cuÓi cùng thì  m‡i cháu chÌ còn
nói ti‰ng ViŒt khoäng non m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ m‡i ngày.  TØ nh»ng b«
ng« v§i ti‰ng Anh lúc ÇÀu, nay các phø huynh thÆt lo khi thÃy các
cháu nay låi b« ng« vì ti‰ng ViŒt và các ki‰n thÙc vŠ ViŒt Nam! Thôi
thì m¥c dù ngày cuÓi tuÀn cháu không muÓn dÆy s§m, bÓ mË nào cÛng
ráng khuy‰n khích các cháu Çi h†c thêm ti‰ng ViŒt vào thÙ Bäy.

Vùng San Jose cûa bang California tÜÖng ÇÓi Çông ngÜ©i ViŒt. ñây
Çó có nh»ng trung tâm t¿ phát cûa các thiŒn nguyŒn viên còn tâm tÜ v§i
con em và hy v†ng còn bäo tÒn væn hóa nÜ§c mË trên quê hÜÖng thÙ hai.
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Møc tiêu chính không nh»ng chÌ dåy các em bi‰t Ç†c vi‰t ti‰ng ViŒt,
nhÜng còn tåo ÇiŠu kiŒn cho các em sinh hoåt trong môi trÜ©ng c¶ng
ÇÒng ViŒt Nam qua nh»ng lÍ h¶i væn hóa truy‹n thÓng nhÜ T‰t Nguyên
ñán, T‰t Trung Thu, v.v., và cÛng cho các em gÀn gÛi gia Çình qua
nh»ng lÍ Ngày HiŠn MÅu rÃt hay cûa th‰ gi§i.  TrÜ©ng ViŒt Ng» La San
Ç‰n v§i các em cÛng rÃt là t¿ nhiên và thân thÜÖng nhÜ m¶t ch‡ cho các
em g¥p các bån khác cÛng ráng nói Ç†c ti‰ng ViŒt nhÜ các em. Chúng
tôi gªi g¡m các em Ç‰n các Frere và Soeur ngoài các lš do nói trên, còn
thêm chút hoài v†ng các em ÇÜ®c "Tiên h†c lÍ, hÆu h†c væn", và cÛng
do các k› niŒm không ít thì nhiŠu tØ nh»ng ngày còn trong nÜ§c v§i các
trÜ©ng La San tåi quê nhà.

Không ít các phø huynh sáng thÙ Bäy Çã cùng vào sân trÜ©ng
cùng các em tÆp trung trÜ§c khi vào l§p. Bài ÇÒng ca La San Hành
Khúc không chÌ do các em và ban giäng huÃn hát, mà Çây Çó có các
bÆc phø huynh cÛng thêm vào m¶t hai bè. Không ít các anh chÎ Çã nh§
låi nh»ng quäng Ç©i thi‰u sinh La San cûa chính mình ª  Taberd,
Mossard Thû ñÙc, HiŠn VÜÖng - NguyÍn Thông, Adran hay KÏ ThuÆt
La San ñà Låt, MÏ Tho, Nha Trang, Trung LÜÖng, Ban Mê Thu¶t,
Sóc Træng, Phát DiŒm, Hu‰, VÛng Tàu, v.v. Nh»ng quäng Ç©i vui có,
bù ÇÀu h†c bài thi có, s® bÎ Frere Phong b¡t ÇÜ®c cÛng có, và nh§ nhÃt
là nh»ng ngày anh em ngÖ ngác không còn Ç‰n trÜ©ng n»a, vì bao
nhiêu Ç°i thay cho Ç‰n ngày hôm nay ÇÜa con em cûa mình Çi h†c
ti‰ng ViŒt thì trên mänh ÇÃt ngàn d¥m xa xæm tØ ngôi trÜ©ng La San
næm nào vÅn còn trong kš Ùc: "ñây thi‰u sinh trÜ©ng La San, vui
xÜ§ng lên bài ca Çoàn. Cùng ti‰n bÜ§c trên ÇÜ©ng Ç©i, lòng ta nhÃt
quy‰t nên ngÜ©i..." Bài ca Çoàn cÛng nhÜ dÜ âm câu ca dao xÙ mË
ngày nay chính nh»ng thi‰u sinh næm xÜa låi cùng bÜ§c ti‰n trên ÇÜ©ng
Ç©i ÇÀy thº thách cùng th‰ hŒ thÙ hai: "„u Ö... Khó Çi mË dÅn con Çi,
con Çi trÜ©ng h†c mË Çi trÜ©ng Ç©i."

May thay, và quš hóa thay, vÅn còn nh»ng tÃm lòng hÜ§ng vŠ quê
hÜÖng cûa các Frere, các Soeur, và bao nhiêu thÀy cô thiŒn nguyŒn
cùng các bÓ mË, ông bà, gia Çình Ç‹ cho các em nh»ng bài h†c i t© và
nh»ng mÅu chuyŒn dân t¶c,  các bài giäng Ç‹ các em bi‰t ÇÜ®c mình là
ai, cho các em tinh thÀn cÀu ti‰n vÜ®t khó "ngày nay thi ÇÙc Çua tài,
nhiŒt thành xây Ç¡p ngày mai," và cho các em lš tÜªng sÓng Ç‹ chính
các em së là nh»ng th‰ hŒ La San mai sau.
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Chính các em hôm nay là nh»ng niŠm vui cûa các bà mË khi các
em làm nh»ng bài væn ÇÖn sÖ m¶c måc, Çôi khi còn ÇÀy l‡i chính tä,
nhÜng chính b¢ng ti‰ng ViŒt m‰n yêu cûa các em. Nh»ng bài væn này
khi do chính các em Ç†c lên Çã nói lên ÇÜ®c tÃm lòng yêu mË cûa các
em, và Çã làm các bà mË rÖi lŒ cäm Ç¶ng và mØng. CÛng chính các em,
nay Çã Çi vào dòng chính (main stream) cûa nÜ§c MÏ, nhÜng vÅn gªi
thÜ thæm hÕi các Soeur Çã dåy em nh»ng ngày em còn thÖ. NhiŠu em
còn mÖ Ü§c sau này thành tài trª vŠ giúp các Soeur, và ... ch»a bŒnh
cho các Frere, Soeur lúc Çó Çã già...  Vui thay, chính các em Çã thÃm
nhuÀn l©i ca Çoàn trong bao næm dÜ§i mái trÜ©ng La San: "... ÇÒng
tâm theo chí hÜ§ng ta Çi chính ÇÜ©ng. M¶t Ç©i sÓng thanh cao ta nguyŒn
Çem ánh sáng dìu d¡t sinh linh và hånh phúc..."

ChuyŒn thi‰u sinh La San n‰u k‹, thì së là chuyŒn dài nhiŠu tÆp.
Trong các tÆp Çó, së có m¶t tÆp vŠ La San San Jose. Trong nh»ng khó
khæn bÜ§c ÇÀu, La San San Jose Çã v»ng månh v§i nhiŠu th‰ hŒ thi‰u
sinh nay Çã thành công và thành nhân. La San vÅn và së còn ti‰n mãi
Ç‹ dìu d¡t bao th‰ hŒ Çàn em tÜÖng lai, và së là nh»ng k› niŒm ÇËp
trong lòng bao nhiêu gia Çình có con em tØng Ç‰n v§i La San.

Có ngÜ©i dåy ª La San,
BÕ bao công sÙc vì Çàn em thÖ.
Dåy em tØng ch» i t©,
Cho em k› niŒm tu°i thÖ êm ÇŠm.
Mai này em së l§n khôn,
VÅn lòng nh§ mãi La San næm nào.
Nh§ ch» ViŒt, nghïa ÇÒng bào,
TÃm lòng nhân ái, bi‰t bao tình ngÜ©i.
Nh§ Frere trong l§p thÆt vui,
Nh§ Soeur dåy ch», dåy bÖi, dåy Çàn.
Nh§ thÀy cô, nh§ thi‰u Çoàn,
Nh§ ngày thÙ Bäy lên trÜ©ng La San!

Christopher Hoàng PhåmChristopher Hoàng PhåmChristopher Hoàng PhåmChristopher Hoàng PhåmChristopher Hoàng Phåm
Vi‰t tåi San Jose, CA

Kính t¥ng các Frere, các Soeur, các ThÀy Cô, các anh chÎ em Phø Giäng,
Và thÜÖng t¥ng các con Huy VÛ, Cát Tiên, Thûy Tiên, và mË Çã giúp các em thÆt nhiŠu.
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                    G o o d b y e ,G o o d b y e ,G o o d b y e ,G o o d b y e ,G o o d b y e ,
                    L a  S a n  C h a p e lL a  S a n  C h a p e lL a  S a n  C h a p e lL a  S a n  C h a p e lL a  S a n  C h a p e l

Gone, gone, and gone! That is how I felt on May 15th, 2011 the
mass of the feast of St. John de La Salle when Frère An announced that La
San would be closed and renovating completely. I felt so sad when I learned
that many of the familiar buildings would be gone forever and be replaced
by new ones. La San is my second home. I have "lived" there since I was
two and know it as well as my own house. Years of memories of running
through its halls, discovering forgotten rooms, playing on the computers
or laughing with my friends came from La San. La San is also the place
where I met my closest friends and where I began to take prayers seri-
ously. The wonderful Soeurs and Frères have been my guardians and
adults that I trust completely. Nothing could compare to them.

During the mass of the feast of St. John de La Salle, the plans for the
new renovations were unveiled. Blueprints, diagrams, and pictures of the
proposed buildings were showcased, as well as a tiny, scale model inside
a glass box. After the mass, my friend and I went over to examine them.
The miniature model showed that there would be less, but bigger build-
ings, new play areas, and more attractive trees. The pictures showed two
red-orange, giant buildings facing the street with a sign out front that said
"La Salle Community Center". At first, I was excited at the prospect of a
two-story building with a theater and auditorium, but then my heart be-
came sad at would be gone to make room for it. Goodbye, computer room.
Goodbye, peppercorn tree that always dropped tons of peppercorns on
the pavement, making us to sweep it up. Goodbye, candy shop and ice
cream store from Hè La San. And what about the classroom that my father
helped to build?! It’s only a few years old!

Even though they say "Change is good",
I still have a hard time adjusting to those changes
to the La San that I know. Perhaps in time, I will
learn to accept and embrace them.

TTTTTifififififfany Phamfany Phamfany Phamfany Phamfany Pham (Hè La San và After School)
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L a  S a n  L a  S a n  L a  S a n  L a  S a n  L a  S a n  IIIIIs  L i k es  L i k es  L i k es  L i k es  L i k e
                              M y  S e c o n d  H o m eM y  S e c o n d  H o m eM y  S e c o n d  H o m eM y  S e c o n d  H o m eM y  S e c o n d  H o m e

La San is like my second home. It’ s a place that I’ ve known ever
since I can remember. La San has become a part of me. I find myself
there every week no matter what- whether it is an afterschool class
where I completed my schoolwork under the guidance of an educated
and caring staff, a Saturday school class where I increased my connec-
tion with my culture and God, or a six-hour long practice for a dance
troupe that expresses my roots on Sundays. After spending almost four-
teen years of my life at La San, I would of course have many memo-
ries within this place- good and bad. La San is the place where I met
my closest friends and learned many valuable lessons... especially af-
ter tripping and getting a bloody nose or being sternly yelled at by Sr.
Thu. Raised in this nourishing and safe environment, the friends I cre-
ated are ones who genuinely are caring and trustworthy, just like the
Soeurs and Freres that set good examples. Without La San, I would
not be the person I am today: faith-filled and hard-working among
many other attributes. I am greatly thankful for the service that La San
has provided for me over the years and I have no idea what type of
person I would be without it in my life.

Crystal Bích Ng†c NguyÍnCrystal Bích Ng†c NguyÍnCrystal Bích Ng†c NguyÍnCrystal Bích Ng†c NguyÍnCrystal Bích Ng†c NguyÍn
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David Häi David Häi David Häi David Häi David Häi TTTTTrÀnrÀnrÀnrÀnrÀn

NguyŒn ñÜ©ng La
San, on its cement prop-
erty surrounded by resi-
dential homes and other
denominational churches,
has a special place for each
one of us in the commu-
nity. For many, it is a
school in which many
generations have passed
through to find the means
to remain faithful to their
Vietnamese Catholic iden-
tity. For others, it is their
weekly weekend retreat
away from the duress of
school and work to be in
fellowship with their men-
tors and peers.  But for me,
it is a place where I learned
how to be loved and to
love others in return.

M‡i lÀn con lái xe Ç‰n
NguyŒn ñÜ©ng La San,
con rÃt phøc các Frères và
Soeurs vì tuy r¢ng ÇÃt và
trÜ©ng nhÕ, nhÜng
chÜÖng trình và sinh hoåt
l§n trong tinh thÀn chia sÈ
giáo døc cho các em h†c
sinh.  Trong ngày thÜ©ng
có l§p cho các em Bé Lên
3, và cÛng có chÜÖng
trình "Sau L§p" ("After
School Care").  ThÙ bäy,
có nh»ng l§p Giáo Lš
ViŒt Ng» và Sau Thêm
SÙc.  Chúa NhÆt luôn

nghe ÇÜ®c ti‰ng trÓng cûa các em
ñoàn Væn Nghe Dân T¶c tình
nguyŒn tÆp h‰t lòng Ç‹ gi» gìn væn
hoá cûa ngÜ©i ViŒt mình.  Trong Ç©i
con, con không bi‰t m¶t trÜ©ng nào
Çem Ç‰n cho gi§i trÈ nhiŠu hoåt
Ç¶ng nhÜ vÆy mà Çem Ç‰n m¶t cách
ÇÖn sÖ và khiêm tÓn trong tình
thÜÖng cûa Chúa.

As a typical Vietnamese
American child in the 1990s, I was
more focused on the American
than the Vietnamese components
of my life. Therefore, a place such
as NguyŒn ñÜ©ng La San seemed
very alien to me especially having
to reluctantly learn Vietnamese
and memorize prayer after prayer.
Yet  cannot discount the fond
memories that I’ ve had at this little
place nestled in East San Jose.  I
remember in third grade, as a ram-
bunctious chubby little boy -  I
was enrolled in the famous Hè La
San.  It was during this summer
that I was introduced to Frere
Phong’ s stories, Frere Hiep’s mus-
tached grins and Soeur Thu‘s spa-
ghetti!  It was evident how much
effort and care the Frères and
Soeurs put in to this program from
offering classes like piano and
martial arts to hosting field trips to
Silver Creek house pool and Santa
Cruz.  When we were good, they
praised us with smiles. When we
misbehaved (which I found my-
self often doing), they sternly chas-
tised us and encouraged us to be
better.  When I look back, never
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was there a time when I saw them
rest - they gave us nothing less
than 110%.  Often now when I
serve alongside Frere Phong, he al-
ways reminds me when working
with the youth -  love them and ask
nothing in return. In the walls of
NguyŒn ñÜ©ng La San, you will
never find a Frere, Soeur, teacher
or teacher aide who doesn’t teach
their students out of love.  I learned
this firsthand not only as a student,
but as a youth leader as well.

Khi lên tu°i Çåi h†c và trên
ÇÜ©ng tìm hi‹u ÇÙc tin và vai trò
cûa mình trong c¶ng Çoàn, các
Frères và Soeurs cÛng m©i con Ç‰n
và chia sÈ nh»ng Ön Chúa ban cho
gi§i trÈ.  Các Frères va Soeurs
huÃn luyŒn con Ç‹ giúp con trª
nên m¶t ngÜ©i lãnh Çåo thông thåo
và khiêm tÓn, Ç¥c biŒt, giúp con
hi‹u bi‰t cách thÜÖng ngÜ©i qua
ÇÙc tin và hy v†ng.  VØa giúp Ç«
l§p Sau Thêm SÙc và ñoàn Væn
NghŒ, con Çã ÇÜ®c theo gÜÖng cûa
các Anh ChÎ l§n Ç‹ bi‰t cách dåy
các em, bi‰t hÜ§ng dÅn các em, và
bi‰t thÜÖng các em... không phäi
qua l©i nói nhÜng b¢ng viŒc mình
làm.  Con cÛng ÇÜ®c các bån thân
ÇÓi xº tº t‰, vØa ûng h¶ con vØa
ÇÄy con lên làm m¶t ngÜ©i tÓt hÖn.
Xin hÕi bån, trong th‰ gi§i này,
bån bi‰t m¶t c¶ng Çoàn nào nhÜ
vÆy ª Çâu không?

I am proud to be called a
Lasallian student and to have had
the opportunity to grow up in this
community.  Their consistency in

my life has been an example of
God’s unconditional love.  After
all, my American schools may
have changed through the years -
from elementary to middle school
to high school and then on to col-
lege, but La San was always
there.  As the current facilities will
soon be taken down, I do feel a
sense of nostalgia knowing that in
the walls of NguyŒn ñÜ©ng La
San held good memories and les-
sons.  But, I know the new facil-
ity to be built will make way for a
new generation of Lasallian stu-
dents that will cultivate their own
memories and will find their way
to God through the Freres and
Soeurs, just as I did.

ñÓi v§i m¶t ngÜ©i ª ngoài
c¶ng Çoàn, NguyŒn ñÜ©ng La
San là m¶t nhà trÜ©ng thôi.

ñÓi v§i con và cä ngàn gi§i
trÈ... NguyŒn ñÜ©ng La San chÃt
chÙa bao k› niŒm qúy nhÃt cûa Ç©i
con.

........
Thank you La San...for have

given me a wonderful and blessed
childhood.

Cám Ön NguyŒn ñÜ©ng La
San... Çã cho con m¶t th©i thÖ Ãu
rÃt vui tÜÖi và ÇÀy hånh phúc.
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DearDearDearDearDear
De La Salle Sisters and Brothers,De La Salle Sisters and Brothers,De La Salle Sisters and Brothers,De La Salle Sisters and Brothers,De La Salle Sisters and Brothers,

Thirteen years ago, our son was born and we immediately prayed
and planned for his future. We discussed about his education, spiritual
foundation, and the Vietnamese language and culture. Fifteen months
after his birth, his sister arrived, and our joy doubled! We were search-
ing for a school that will build his faith as well as nurture out Vietnam-
ese values. We were happy to be introduced to de La Salle weekend
Vietnamese classes and Hè camp.

Both of our oldest children’s catechism were introduced by the de
La Salle Sisters and Brothers. As they grow, their love for our merciful
God grew and they faithfully believe that God always love them and
with them at all time. I truly believe that this foundation sustained them
as they immersed into the traditional public classrooms. The children’s
early foundation helped them wade through difficult decisions and situ-
ations. Their sense of responsibility for their actions and honesty were
instilled in them by you.

Our family soon were joined by another daughter who now also
been taught also by the Sisters. We look forward to all the cultural
events that the center organized, such as the Christmas and T‰t event.
The children loved to sing, dance, and act, as parents, proudly watch
their performances. From the Vietnamese classes, our children learned
the numerous Vietnamese proverbs that were aimed to teach respect,
gratitude, and kindness. These were also emphasized in their annual
summer camp. My children look forward to these summer camp and
absolutely love the activities and food provided at the La Salle Center.
They had so much fun learning and interacting with their peers.

We have met so many great Catholic parents and our children met
so many kind children through you. You are our “second family.” You
have offered us support, prayed for us, laughed and have fun with us,
through good times and bad. You made a big difference in our lives.
Though, at times, it seems small and hardly noticeable, what you do is
known. And what you sacrifice is deeply appreciated by our family.
Thank you for your generous hearts.

In Christ,

Thái-VThái-VThái-VThái-VThái-Vi Phåmi Phåmi Phåmi Phåmi Phåm
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T r i b u t e
 t o  L a  S a n

Even to this day, I trust that God
always has a plan for me. To start
off, God has perfectly planned that
La San would be a huge part of my
life even before I was introduced to
this world. Back in Vietnam, my dad
attended a Lasallian middle school
called La San Van Coi. After 14
years since his voyage to United
States, he went back to visit his fond
teacher, Frere Trieu Van Loc. Frere
Loc was introduced to my dad’ s
beautiful wife and my siblings.
When he realized that my siblings’
names were Minh Tam and Minh Tri,
he recommended for their next child
to be named Minh Duc. Little did
my parents know that my mom was
pregnant with me. Thus, I became
Vu Doan Minh Duc Maria Alyssa
and I have been a student at Nguyen
Duong La San for the past 13 years.

My parents placed me in the lov-
ing care of the Seours and Freres at
La San when I was three years old.
My parents trusted the Soeurs and
Freres to engrave the Vietnamese
culture and Catholic faith in me in
order to prepare me for my future. I
attended pre-school at La San and
little did I know that I would be able
to find my life-long friends there as

well. All the Soeurs took me in as if
I were their own. I was exposed to
the basics of kindergarten phonics
and arithmetic. In addition, I was
able to learn about my Vietnamese
traditions and language. Needless to
say, the Soeurs and Freres were my
first teachers in my life.

After pre-school, I was still at-
tached to La San in several ways.
Since my parents thought it was per-
tinent for me to keep my customs
and values in action, they enrolled
me in La San’ s programs every year.
Whether it be in the summer school
program or enhancing my language
skills in their Vietnamese school pro-
grams, I was able to take the expe-
riences I had at La San with me
wherever I go.

As I became an adolescent, I
was old enough to repay the Soeurs
and Freres service by returning my
time in order to help my Vietnam-
ese community. I have been a vol-
unteer and a teacher aide for La San
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summer program for about five
years now, helping the Soeurs and
Freres teach the younger genera-
tions to keep their culture, values,
and religion intact.  I am also a
member of the Vietnamese
Lasallian Youth Troupe, a group of
talented Vietnamese youth portray
their Vietnamese pride by perform-
ing traditional drum sets and
dances. We participate every Sun-
day at La San in order to practice
our routines in order to present it
to our Vietnamese community. As
a performer for this troupe for the
past four years, I have developed
significant relationships and
gained pride in my Vietnamese
roots. Being a part of La San has
also given me the opportunity to
explore my culture even more as I
travelled back to Vietnam with my
youth troupe. We learned about the
lives of the poor and the disabled.
The Vietnamese people are all in-
terconnected somehow and we all
need each other  help one way or
another.

I anticipate on continuing to be
connected with La San as long as
I can. It has provided me with life
lessons, friends, and comfort. It
was my safe haven when I needed
it the most, but most importantly,
it was the place where most of my
memories came alive. I appreciate
La San and the faculty’ s service
they have given me. I look for-

ward to embrace La San as part
of my future and hoping that the
future generations would be able
to take part of the learning facil-
ity. I can only thank La San to help
raise me to be the hard working
and caring person I am today. La
San has provided me a place to
learn about my culture, love my
peers, enrich my faith, and express
my Vietnamese identity.

 V V V V Vu Doan Minh Duc -u Doan Minh Duc -u Doan Minh Duc -u Doan Minh Duc -u Doan Minh Duc -
                   Maria                    Maria                    Maria                    Maria                    Maria AlyssaAlyssaAlyssaAlyssaAlyssa
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Bé Lên Ba chÜa xa cha mË
Khóc hÖn cÜ©i khi v¡ng mË cha
ñành lòng cha mË phäi xa
ñem con Ç‰n gªi La San NguyŒn ñÜ©ng
NÖi tình thÜÖng chÜa phân chÜa tán
D‡ dành gieo r¡c ÇÙc tin yêu
TrÜ§c yêu Chúa nhÃt trên Ç©i
Sau yêu cha mË, ông bà, anh (chÎ) em
Melting Pot væn hóa xÙ ngÜ©i
ChiŠu cuÓi tuÀn em Ç‰n nÖi nao
Bån nào em së vui chung?
ñÖn sÖ suy nghï ViŒt Nam da vàng
ñây NguyŒn ñÜ©ng La San r¶ng mª
Tu sï hy sinh cä tuÓi tuÀn
Dåy em yêu Chúa yêu quê
Dåy ta nhân ÇÙc, dåy ta k‰t Çoàn
Ban Giáo Lš, thÀy cô tình nguyŒn
ChiŠu tÓi vŠ h†p h¶i nÖi nao?
La San mª cºa Çón vào
Cùng chung viŒc Chúa cùng lo c¶ng ÇÒng
Các tu sï tÆn tâm tÆn l¿c
ViŒc không tên ngày tháng dÀn trôi
SÙc ngÜ©i có hån bån Öi!
Chung tay ta giúp La San v»ng bŠn.

CopperCopperCopperCopperCopper
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Con cháu tôi là h†c sinhCon cháu tôi là h†c sinhCon cháu tôi là h†c sinhCon cháu tôi là h†c sinhCon cháu tôi là h†c sinh

Nh»ng ngÜ©i ª lÙa tu°i 60-70 nhÜ chúng tôi - n‰u ÇÜ®c cha mË lo
cho Çi h†c - tôi tin r¢ng  ch£ng mÃy ai không bi‰t, không nghe nh¡c t§i
các SÜ Huynh La San. Lš do dÍ hi‹u; vì các ngài là nh»ng nhà giáo
chuyên nghiŒp, tÆn hi‰n Ç©i mình cho giáo døc, là nh»ng ngÜ©i thày
cûa các thày dåy h†c chúng tôi; Çã Çóng góp công sÙc không nhÕ vào
công tác Çào tåo các trí thÙc ViŒt Nam ho¥c m¶t sÓ nh»ng nhân vÆt cÓt
cán trong guÒng máy chính quyŠn ViŒt Nam trÜ§c næm 1954, Ç¥c biŒt
là tåi MiŠn Nam ViŒt Nam tØ næm 1954 t§i næm 1975.

30-04-1975 , ngày tang tóc, Çau thÜÖng cûa MiŠn Nam ViŒt Nam.
M¶t sÓ dân ViŒt - vì s® C¶ng Sän trä thù, vì lš tÜªng t¿ do tôn giáo - Çã
phäi ngÆm ngùi lìa xa ÇÃt mË Ç‰n ÇÎnh cÜ ª kh¡p næm Châu. M¶t sÓ
l§n Çã t§i MÏ mà San Jose là nÖi ngÜ©i ViŒt ch†n lÆp nghiŒp Çông
nhÃt. Sau  khi  lo xong ch‡ ª và công æn viŒc làm, viŒc ÇÀu tiên h†
nghï t§i là lo gi» Çåo, lo h†c hành cho con cái. Ngay chính lúc mà mÓi
lo này ngày càng l§n månh thì các Frères và các SÖ La San xuÃt hiŒn
cùng v§i viŒc mª ra các l§p "Bé lên 3", After school giúp các phø
huynh yên tâm Çi làm . Bây gìÖ xin m©i Qúi VÎ  tham d¿ m¶t ngày sinh
hoåt cûa h†c sinh La San. M‡i bu°i sáng, trÜ§c khi Çi làm, chính các
phø huynh ho¥c nh© ông bà chª con t§i La San. Ngay tåi c°ng trÜ©ng
hay Çâu Çó trên sân trÜ©ng, các Frères và các SÖ  Çang ch© ti‰p nhÆn
các em . VØa r©i khÕi phø huynh , các em tung tæng , cÜ©i nói tíu tít ,
chåy nhäy kh¡p nÖi tìm g¥p bån bè hay Ç° xô t§i ch‡ có s¤n trò chÖi.
ThÆt là khác h£n v§i nh»ng tâm tÜ hoang mang, thái Ç¶ nhút nhát, røt
rè cûa chúng tôi trong ngày ÇÀu tiên c¡p sách t§i trÜ©ng cách Çây sáu
bäy mÜÖi næm vŠ trÜ§c . Gi© h†c b¡t ÇÀu, các em t¿ Ç¶ng tìm Ç‰n hàng
ngÛ l§p h†c cûa mình. L®i døng ít giây phút ÇÀu ngày này, các Frères
ho¥c các SÖ thÜ©ng nh¡c nhª các em vŠ tinh thÀn k› luÆt trong Ç©i
sÓng tÆp th‹; s¿ lÍ phép v§i ông bà và cha  mË tåi gia Çình; thái Ç¶ hòa
nhã thân thiŒn v§i bån bè trong trÜ©ng; cÛng có khi tÆp cho các em
nh»ng bài hát cÀn cho lúc sinh hoåt chung. Ngày thÙ Hai ÇÀu tuÀn, các
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cháu tham d¿ lÍ chào quÓc kÿ MÏ-
ViŒt, ÇÒng ca bài quÓc ca "Này
công dân Öi..." và "Ta nguyŠn cùng
nhau xây quê hÜÖng ViŒt Nam..."
dÜ§i lá c© vàng ViŒt Nam phÃt
ph§i bay. Các SÖ và các Frères
nh¡c nhª các em vŠ lòng yêu nÜ§c
ViŒt; nh»ng trang sº hào hùng cûa
dân t¶c trong viŒc chÓng ngoåi
xâm; nh»ng anh hùng, hào kiŒt Çã
xä thân mình Ç‹ bäo vŒ t° quÓc.
Sau Çó các em ÇÜ®c các SÖ ho¥c
các Frères dÅn vŠ l§p h†c cûa mình
trau dÒi vŠ væn hóa h†c hÕi vŠ kÏ
thuÆt. Vì sÓ h†c sinh m‡i l§p rÃt
gi§i hån nên m‡i em ÇŠu ÇÜ®c
hÜ§ng dÅn c¥n kë, ÇÜ®c ân cÀn
theo dõi , ÇÜ®c qúi thÜÖng nhÜ s¿
thÜÖng yêu cûa cha mË trong gia
Çình. HÍ các Frères và SÖ chÌ dåy
ÇiŠu gì là các em kh¡c ghi vào ÇÀu
óc, không hŠ th¡c m¡c cÛng nhÜ
không ai có th‹ lung låc nh»ng gì
các em Çã tin ÇÜ®c. Chính nh© s¿
tin thÜÖng , m‰n tr†ng này mà có
m¶t sÓ em ª nhà thì bÜ§ng bÌnh,
ÜÖng ngånh, thích sÓng theo š
riêng mình nhÜng chÌ sau mÃy
tháng h†c tåi La San, tính tình các
em Ç°i thay nhiŠu. Xen kë các ti‰t
h†c là nh»ng gi© giäi trí ho¥c tÆp
th‹ døc. Riêng vŠ th©i gian h†c hè
tuy rÃt ng¡n nhÜng nhà trÜ©ng
cÛng dành cho các em nh»ng bu°i
du ngoån ho¥c cä ngày vùng vÅy
dÜ§i nÜ§c cùng bån bè , anh em
tåi Ranging Water. Riêng v§i
nh»ng em thu¶c gia Çình công giáo,

cuÓi tuÀn låi có thêm nh»ng l§p
giáo lš ViŒt ng». ñây là nh»ng l§p
h†c mà cha mË các em quan tâm
nhiŠu nhÃt vì sau khi Çã träi qua các
l§p giáo lš ViŒt ng» này rÒi - vŠ m¥t
ñåo - các em có ÇÜ®c nh»ng hi‹u
bi‰t cæn bän vŠ ñåo; rÒi v§i s¿ hÜ§ng
dÅn thêm cûa cha mË, các em có th‹
tìm bi‰t  vŠ giáo lš; các em låi ÇÜ®c
RÜ§c LÍ LÀn ñÀu; ÇÜ®c Çón nhÆn
hÒng ân cûa Chúa Thánh ThÀn qua
Bí Tích Thêm SÙc. Qúi VÎ thº tÜªng
tÜ®ng xem: tåi Thánh LÍ Thêm SÙc
hay RÜ§c LÍ LÀn ñÀu , trong m¶t
Thánh ÇÜ©ng có cä hai ba træm em,
áo quÀn ÇÒng phøc tr¡ng, rÃt yên
l¥ng, rÃt trang nghiêm - theo s¿
hÜ§ng dÅn cûa các SÖ- hai tay ch¡p
trÜ§c ng¿c tØ tØ bÜ§c t§i trÜ§c Bàn
Thánh Ç‹ lãnh nhÆn Mình Máu
Thánh Chúa Kitô hay Çón nhÆn
chính Chúa Thánh ThÀn. M¶t hình
änh thÆt là tuyŒt v©i. Không bút m¿c
nào diÍn tä n°i. ñiŠu quan tr†ng hÖn
n»a mà các bÆc cha mË kÿ v†ng nÖi
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con cái mình sau hai Thánh lÍ này là v§i nh»ng giáo lš các cháu Çã h†c
c¶ng thêm Ön soi sáng cûa Chúa Thánh ThÀn, các cháu v»ng tin, yên tâm
bÜ§c vào Ç©i, sÓng Çåo tÓt; ÇÒng th©i cÛng có th‹ Ç†c và hi‹u ÇÜ®c ti‰ng
mË ÇÈ. Muôn vàn cäm tå công Ön hÜ§ng dåy, cäm Ön s¿ kiên trì, nhÅn nåi
trong viŒc uÓn n¡n con cái chúng tôi nên ngÜ©i, cäm tå tình thÜÖng Ç¥c
biŒt qúi Frères và qúi SÖ Çã dành cho các cháu. Công Ön này không
chÌ có tác døng trên các em Çang theo h†c mà th¿c t‰ Çã chÙng minh,
có nh»ng gia Çình hai ba chøc næm trÜ§c Çây cÛng là h†c trò cûa các
Frères, các SÖ; gi© Çây Çã có gia Çình riêng, Çã có con cái; các cháu Çã
tÆn døng nh»ng gì h†c hÕi ÇÜ®c tØ La San, áp døng vào viŒc hÜ§ng
dåy con cái mình.

V§i Ü§c nguyŒn mª mang nÜ§c Chúa, v§i quy‰t tâm hÜ§ng dÅn
thanh thi‰u niên theo Çúng tinh thÀn giáo døc cûa Cha Thánh La San.
Trong næm Nhâm Thìn 2012, Nhà Dòng La San San Jose së khªi công
xây cÃt m¶t cÖ sª giáo døc khang trang hÖn, ÇÀy Çû phòng Óc sinh
hoåt và các trang cø hÖn. Kính xin Thánh La San cÀu bÀu cùng Chúa,
MË Maria, cùng Thánh Cä Giuse Ç‹ Ü§c nuyŒn cûa các SÖ, các Frères
ÇÜ®c thành công mÏ mãn.

Xin kính chúc,
Joseph Dong LêJoseph Dong LêJoseph Dong LêJoseph Dong LêJoseph Dong Lê
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Nói Ç‰n NguyŒn ñÜ©ng La
San, có lë m†i ngÜ©i trong C¶ng
ñÒng Công Giáo ª San Jose và
vùng phø cÆn ÇŠu bi‰t: Çây là cÖ
sª cûa các SÖ La San v§i các hoåt
Ç¶ng truyŠn giáo, giáo døc cho
thanh thi‰u niên.

Là phø huynh, chúng tôi rÃt tin
tÜªng khi gªi con em Ç‰n NguyŒn
ñÜ©ng La San (NñLS) Ç‹ ÇÜ®c
các SÖ, các Frere hÜ§ng dÅn, dåy
d‡, không nh»ng vŠ trí døc mà còn
vŠ tín lš Công Giáo. Các con cûa
chúng tôi Çã tØng ÇÜ®c các SÖ, các
Frere chæm sóc tØ næm các cháu
lên 3 cho Ç‰n nay. ñã mÜ©i mÃy
næm nay, các cháu vÅn coi NñLS
là ngôi nhà thÙ hai cûa các cháu,
nÖi các cháu Ç‰n sinh hoåt gÀn nhÜ
m‡i ngày, k‹ cä nh»ng ngày cuÓi
tuÀn. Các cháu vÅn coi các SÖ, các
Frere nhÜ cha mË, anh chÎ trong
gia Çình. Chúng tôi rÃt bi‰t Ön quí
SÖ, quí Frere Çã cùng ÇÒng hành,
cùng giáo døc con em cûa chúng
tôi trong gÀn 20 næm qua.

Chúng tôi cÛng rÃt mong muÓn
các gia Çình khác cùng ÇÜ®c có
cäm nghiŒm tÓt ÇËp nhÜ chúng tôi
vŠ các SÖ, các Frere, vŠ tinh thÀn
La San và vŠ Ön g†i Ç¥c biŒt cûa

các SÖ, các Frère, dÃn thân Ç‹ giáo
døc thanh thi‰u niên.

Nh»ng chÜÖng trình ª NñLS
rÃt phong phú nhÜ Thánh LÍ m‡i
bu°i sáng, l§p ViŒt Ng» sáng thÙ
bäy, l§p Giáo Lš ViŒt Ng» chiŠu
thÙ bäy, l§p gi» trÈ lên 3 cä ngày,
l§p gi» h†c sinh sau gi© h†c chiŠu,
nÖi tÆp luyŒn cho ñoàn Væn NghŒ
Dân T¶c (gi§i trÈ La San) m‡i
Chúa NhÆt... Mùa hè, có l§p Ç¥c
biŒt hè nguyên ngày. Ngoài ra,
còn có nh»ng bu°i tïnh tâm, h†c
hÕi Kinh Thánh, huÃn luyŒn vi
tính, l§p ñ£ng HiŒu Tôn Giáo cho
các HÜ§ng ñåo Sinh, ... Các SÖ
luôn mª r¶ng cºa cÖ sª cho các
H¶i ñoàn Ç‹ có nÖi sinh hoåt, h¶i
h†p.

Nhu cÀu cho các hoåt Ç¶ng/
sinh hoåt m‡i ngày m¶t Ça dång
hÖn, m‡i ngày m¶t nhiŠu hÖn,
nhÜng cÖ sª vÆt chÃt không phát
tri‹n hÖn ÇÜ®c Ç‹ Çáp Ùng nhu
cÀu. Thí dø nhÜ chÜÖng trình "Bé
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Lên 3". Chúng tôi ÇÜ®c bi‰t có 1
danh sách ch© Ç®i rÃt dài cho
chÜÖng trình này. Có phø huynh
còn chia sÈ v§i chúng tôi r¢ng h†
Çã xin ghi danh cho chÜÖng trình
trÜ§c cä khi con em cûa h† l†t lòng;
n‰u không, hÀu nhÜ không có cÖ
h¶i Ç‹ ÇÜ®c gªi con em vào chÜÖng
trình. Chúng tôi cÛng Çã g¥p nhiŠu
phø huynh rÃt thÃt v†ng khi con
em h† không tham gia vào chÜÖng
trình này ÇÜ®c, ÇÖn giän vì không
Çû ch‡.

    Chúng tôi hy v†ng quí vÎ có
cùng suy nghï nhÜ chúng tôi:
NguyŒn ñÜ©ng La San cÀn có
phòng Óc r¶ng rãi, khang trang
hÖn. Các SÖ, các Frere có nhân
l¿c, có chÜÖng trình s¤n sàng;
các gia Çình có con em v§i nhu
cÀu ÇÜ®c giáo døc. Các SÖ, các
Frere, các thày cô, thân h»u
ÇŠu mong muÓn các chÜÖng
trình ngày 1 mª r¶ng hÖn, các
em ngày 1 tham gia nhiŠu hÖn
nhÜng cÛng Çành bó tay: cÖ sª
vÆt chÃt không Çû ch‡ Ç‹ nhÆn
các em.

Theo nhÜ chúng tôi ÇÜ®c bi‰t,
các SÖ, các Frere cÛng Çã Çi tìm
rÃt lâu và xem xét khá nhiŠu các
cÖ sª khác nhÜng có lë không có
nÖi nào thích h®p v§i khä næng tài
chánh cûa c¶ng Çoàn.Th‰ nên, các
SÖ, các Frere Çã quy‰t ÇÎnh së xây
låi NñLS. Bän vë d¿ thäo Çã có,

quí vÎ Çã có dÎp coi qua chÜa?
Xin quí vÎ cùng chúng tôi cÀu

nguyŒn cho d¿ án này và cÛng xin
quí vÎ cùng góp 1 viên gåch, 1 bàn
tay Ç‹ giúp các SÖ, các Frere hoàn
thành d¿ án. Công sÙc cûa quí vÎ
không chÌ giúp ích cho các SÖ,
các Frere mà còn giúp ích cho
C¶ng ñÒng Công Giáo ngÜ©i
ViŒt ª San Jose và cho cä chính
gia Çình chúng ta.

Trân tr†ng,
ThiŒn NguyÍn & Diana CùThiŒn NguyÍn & Diana CùThiŒn NguyÍn & Diana CùThiŒn NguyÍn & Diana CùThiŒn NguyÍn & Diana Cù
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VLVLVLVLVLYTYTYTYTYT Press Release Press Release Press Release Press Release Press Release

The Vietnamese Lasallian
Youth Troupe (VLYT) based out
of the Nguyen Duong La San
Chapel in San Jose, California
has traveled around the world
sharing their vision and passion
of Vietnamese drums and per-
forming arts through the use of
their faith and youth empower-
ment.

VLYT meets on a weekly ba-
sis to hone their skills in the per-
forming arts, explore their Viet-
namese culture, reinforce their
faith in Catholic traditions, while
developing an identity from the ex-
perience of all three. With the sup-
port of the Lasan sisters and broth-
ers, they have become a beacon of
empowerment and hope for the
Vietnamese Catholic youth in a
society that emphasized an ideal
identity that consist of mainstream
media. With VLYT’ s dedication,
the group have become the same
for Vietnamese worldwide, Catho-
lics and non-Catholics alike.

La San News ReleaseLa San News ReleaseLa San News ReleaseLa San News ReleaseLa San News Release

Throughout the world, the
Lasallian brothers and sisters have
made a commitment to provide

education accessible to all, despite
social economic status. In the Viet-
namese community of east side San
Jose, California, they have con-
tinually live up to their life’ s work
and provided education to many
young children and teens whose
parents are still feeling the effect
and displacement brought on by
the Vietnam War of the 1970s.
Many of these parents who spend
their entire day working to support
their family look to the Lasan
chapel as a source of education and
safety for their children.

 It is at the La San Chapel, that
the parents can find the brothers
and sisters providing an environ-
ment that is comfortable to the im-
migrant and American-born chil-
dren alike, while providing an en-
vironment that will help set up a
foundation of growth for future
education, social settings, and their
spiritual life.

Anthony Le - Anthony Le - Anthony Le - Anthony Le - Anthony Le - VLVLVLVLVLYTYTYTYTYT
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           NguyŒn ñÜ©ng La San NguyŒn ñÜ©ng La San NguyŒn ñÜ©ng La San NguyŒn ñÜ©ng La San NguyŒn ñÜ©ng La San

Chúng tôi có ba cháu Çã theo h†c v§i các Soeur La San tØ khi các
cháu ÇÜ®c ba tu°i. Cháu l§n cûa tôi bây gi© Çã 11 tu°i và Çang h†c
l§p ViŒt Ng» 6 La San, m¶t cháu h†c ViŒt Ng» 4 và m¶t cháu h†c
ViŒt Ng» 2. Các cháu thích các Soeur La San l¡m. M‡i lÀn Çi Çâu mà
g¥p các Soeur La San, là các cháu phäi tìm cách chåy låi ôm các
Soeur cho b¢ng ÇÜ®c. Các cháu nh§ tên tØng Soeur. M‡i tuÀn các
cháu mong Ç‰n ngày thÙ Bäy Ç‹ ÇÜ®c Çi h†c ViŒt Ng» tåi NguyŒn
ñÜ©ng La San. Cho nên khi nghe tin các Soeur së tåm nghÌ m¶t næm
Ç‹ xây d¿ng låi NguyŒn ñÜ©ng, các cháu buÒn l¡m. Tuy nhiên khi
nhìn mô hình m§i cûa NguyŒn ñÜ©ng La San, thì các cháu thích l¡m.
Còn tôi thì thÃy mØng cho các Soeur. Thú thÆt m‡i lÀn dÅn con Ç‰n
h†c ViŒt Ng» tåi NguyŒn ñÜ©ng La San, nhìn nh»ng cæn phòng h†c
cûa các em giÓng nhÜ nh»ng nhà kho vØa nhÕ vØa cÛ. Mùa Çông thì
lånh, mùa hè thì nóng vì không Çû cách nhiŒt. Tôi thÃy thÜÖng các
Soeur và các em quá. HÖn ba bÓn næm nay các Soeur Çã phäi làm
viŒc v§i thành phÓ San Jose trong thû tøc xin phép xây cÃt, gi© m§i
ÇÜ®c chÃp thuÆn. Tôi bi‰t các Soeur mØng l¡m, nhÜng cÛng Çang lo
rÃt nhiŠu vì chi phí xây cÃt không phäi là nhÕ. Chi phí xây cÃt d¿ trù
khoäng hai triŒu dollars, nhÜng th¿c t‰ thì bao gi© cÛng së hÖn sÓ tiŠn
Çó. Tôi rÃt muÓn làm ÇÜ®c gì Ç‹ giúp các Soeur. NhÜng v§i khä næng
nhÕ bé cûa mình, tôi bi‰t tôi không th‹ giúp gì ÇÜ®c nhiŠu cho các
Soeur. ChÌ bi‰t xin ÇÜ®c kêu g†i m†i ngÜ©i hãy cùng nhau góp sÙc
m‡i ngÜ©i m¶t chút Ç‹ giúp các Soeur xây d¿ng låi m¶t NguyŒn
ñÜ©ng La San khang trang hÖn. ñó cÛng là giúp con em chúng ta có
m¶t nÖi h†c tÆp và sinh hoåt tÓt hÖn.

NguyÍn NguyÍn NguyÍn NguyÍn NguyÍn TTTTTrÀn Duy & Kim rÀn Duy & Kim rÀn Duy & Kim rÀn Duy & Kim rÀn Duy & Kim TTTTTuy‰n - Phø Huynhuy‰n - Phø Huynhuy‰n - Phø Huynhuy‰n - Phø Huynhuy‰n - Phø Huynh
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R e f l e c t i o ne f l e c t i o ne f l e c t i o ne f l e c t i o ne f l e c t i o n
LÀn ÇÀu tiên con Ç‰n La San

khi con h†c l§p 4 tåi trÜ©ng Ameri-
can, con b¡t ÇÀu h†c ti‰ng ViŒt.
La San Çã dåy con nh»ng ÇiŠu cÖ
bän và nhiŠu hÖn n»a. Con b¡t ÇÀu
muÓn tìm hi‹u thêm "La San là m¶t
trÜ©ng tÓt", nhÜng có m¶t vÃn ÇŠ
là nhà trÜ©ng không ÇÜ®c såch.
Con hånh phúc La San së såch và
cäi thiŒn.

Emily NguyÍnEmily NguyÍnEmily NguyÍnEmily NguyÍnEmily NguyÍn

Con nghï r¢ng trÜ©ng La San
là m¶t trÜ©ng h†c rÃt có t° chÙc
và såch së. M‡i ngày con h†c ÇÜ®c
vài tØ trong ti‰ng ViŒt: "Çó là h»u
ích". Trong hai næm, khi h† nâng
cÃp trÜ©ng La San, nó së là m¶t
trÜ©ng h†c l§n hÖn và có th‹ tÓt
hÖn, các giáo viên là rÃt h»u ích
trong viŒc h†c tÆp cûa chúng con.
H† là m¶t nguÒn tuyŒt v©i Ç‹ có
ÇÜ®c giäng dåy tØ. Vì vÆy, trong
k‰t luÆn con nghï r¢ng trÜ©ng La
San së thành công trong hiŒn tåi
và sau hai næm n»a.

Amy NguyÍnAmy NguyÍnAmy NguyÍnAmy NguyÍnAmy NguyÍn

La San is, to me, a place of hap-
piness and memories.  I’ve been at
LaSan ever since I was six years
old, and I have always wanted to
come back, every single year. It has
all my memories; the first day I
stepped foot into the building to
the last day of He La San 2011. I
think what really attracts me to the
place is the sense of family and be-
longing. Honestly, whenever I go
to school or anywhere else, I feel
that I’ ll have to be judged by at
least one person, so I have to act
like model student or whatnot. But
at LaSan, I feel like it’ s my own
home. I get to be myself without
being looked down on, because
everyone at La San is just so car-
ing and considerate of others. I can
learn and have fun at the same time.
Not many places have made me feel
comfortable, but LaSan has. Every
year, I would look forward to com-
ing back and having twice the fun
I had the previous year. La San has
taught me many things, some of
which include leadership and com-
passion for others. For me, it’ s al-
most like being a TA for a class;
all the little kids look up to you and
they always ask you for help.
Whenever someone gets hurt from
running and falling down, most of
the time I’m the person to bring
them to the main office and take
care of them. It makes me really
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happy to see them smile again, so
I’ m looking forward to becoming
a TA for La San one day. All in
all, LaSan has been a great experi-
ence for me and I hope to come
back again.

Phuong-Uyen Phuong-Uyen Phuong-Uyen Phuong-Uyen Phuong-Uyen TTTTTranranranranran

When I hear the words
LaSan, one word comes into my
mind. That word is home. I grew
up here. La San is like my sec-
ond family, the place I can always
turn to year after year. This was
my world, from the iron burned
carpet to the big shade tree. I al-
ways thought that no matter how
much I grow and how much I
change, La San would always be
there exactly how I left it when I
return. I was a tiny two-year-old
when I first set foot into La San.
Now that I look back, it’s been 12
years and I’m still here. Friends
have come and gone but I never
got tired of the place. It was quite
a bittersweet moment finding out
that my sanctuary was going to be
remodeled completely. I still can’t
imagine what the new La San
would be like considering all the
changes. I’ll miss the place but I’m
ready to make new beautiful
memories, so bring it on.

TTTTTran ran ran ran ran Thuy Thuy Thuy Thuy Thuy TTTTTramramramramram

To me, Lasan is more than
what simple words can explain.
La San is a place that holds irre-
placeable memories that is be-
yond just exciting, or familiar.
When I think of La San, it is as if
I can smell the sweet smell of ot-
ter pops in the air. Sitting alone
on the playground that is now too
small for me, I hear the sound of
laughter ,  feel the pebbles that I
had held in my hands the first day
I had stepped foot onto this place
when I was still a toddler beneath
my feet, and can almost tasting the
summer sun that shined on my skin
every summer since I was three
until now, bleaching my hair a
golden brown. I grew up here and
the memories I made has made
who I am, and the friends I have
learned to love make me stronger.
Every year I come back to this
place and every year I stand by a
child that is like who I was on that
very first day, without any idea
how much memories she would
make here. But really, it’s the dis-
covery that’s the fun part isn’t it?

TTTTTran ran ran ran ran Thuy KhanhThuy KhanhThuy KhanhThuy KhanhThuy Khanh
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What I What I What I What I What I Think about La SanThink about La SanThink about La SanThink about La SanThink about La San
La San is a helpful and fun place. Every week, I look forward to

going to La San. I think all the rooms should have a better heat. I also
think we should make bigger classrooms and new playground equip-
ment. But right now, La San is still a really fun place. I love going to
La San because it is fun learning Vietnamese. But I think if we have a
bigger La San, It would be so much fun!
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I grew up with
Lasan. Its nuns and
brothers have been
my second family
for as long as I can
remember. My par-
ents told me that at
first, before I entered
Lasan, they had re-
jected me because I
was too young. I
was 2 years old.
However, after they
had tested me, they
graciously decided
to let me in. The
friends I have met at
La San have stuck
with me my entire

Genevieve Phuong-VGenevieve Phuong-VGenevieve Phuong-VGenevieve Phuong-VGenevieve Phuong-Vyyyyy

ViŒt ng» l§p 4

life: Daniel Doan, Vincent Phan,
and Angelica Nguyen. Daniel,
Vincent, and I all go to the same
school, Bellarmine College Prepa-
ratory in San Jose, CA while An-
gelica, "Angie," goes to Presenta-
tion High School (the Sister school
of Bellarmine).

My earliest memory of La San
was one sunny, summer day. They
had just installed the new play-
ground where there were monkey
bars. My friend Angie automati-
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cally jumped onto the monkey bars without any hesitation and started
having fun swinging across to the other side while I was stuck on the
other side, helpless, with no knowledge of how to use the monkey
bars. She could’ve laughed and just left me on the other side but Angie
swung back over and taught me how to do them. They hurt at first,
with all the blisters and not being able to fully grip the bar, but after a
while I got it. In return, I taught Angie how to jump off of the swing
while in mid air.

Growing up with the nuns and brothers has been interesting to say
the least. The values, especially the importance of my Vietnamese heri-
tage, which I have gained from La San carry on with me in my daily
life. At La San, I learned Vietnamese, which was my first language,
and about my Vietnamese culture. I was at La San year round, from
the fall for normal preschool, to the summer for summer school. I en-
joyed summer for several reasons. Some of which include: being able
to swim, singing more songs, making artwork including cutting wood
and painting sculptures, and eating amazing food that the nuns always
made for us. I remember we had cups with a number on it, our num-
ber, and we were allowed to drink as much punch and water as we
wanted along with eating as much as we wanted. Watermelons and
chips and salsa make a good mix on a warm summer day.

Overall, La San has made me into the man today. I don’t know
where I would be without La San and everyone who has influenced
me from there.

Matthew H»u ñÙc Matthew H»u ñÙc Matthew H»u ñÙc Matthew H»u ñÙc Matthew H»u ñÙc TTTTTrÀnrÀnrÀnrÀnrÀn
H†c Sinh
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D u y ê n  N ®  L a S a nu y ê n  N ®  L a S a nu y ê n  N ®  L a S a nu y ê n  N ®  L a S a nu y ê n  N ®  L a S a n

Moät lôøi caùm ôn vaø chuùc
möøng ñeán caùc Sô, caùc Sö Huynh
La San - San Jose.

Laø moät phuï huynh cuûa tröôøng
Vieät Ngöõ La San - San Jose, toâi
muoán göûi ñeán quùy Sô, Sö Huynh
moät lôøi chaân thaønh caùm ôn vaø
ñoàng thôøi chuùc möøng Tröôøng Vieät
Ngöõ La San - San Jose seõ ñöôïc
xaây döïng laïi vaøo Heø 2012.

Ñaây laø moät tin raát ñaùng vui
möøng cho coäng ñoàng Vieät Nam taïi
San Jose

Ñaây khoâng nhöõng chæ laø
nieàm vui rieâng vaø mong ñôïi cuûa
caùc Sô vaø caùc Sö Huynh, nhöõng
ngöôøi ñaõ coáng hieán caû cuoäc ñôøi
mình trong caùc traùch nhieäm vaø hy
sinh ñeå giaùo duïc con chaùu chuùng
ta: Laøm theá naøo giöõ ñöôïc vaên hoùa
vaø ngoân ngöõ Vieät Nam ôû Haûi
Ngoaïi, maø ñaây cuõng laø söï khaùt
khao vaø mô öôùc cuûa gia ñình toâi
noùi rieâng vaø chuùng ta, ngöôøi Vieät
haûi ngoaïi noùi chung.  Cuøng ñoàng
thôøi moïi ngöôøi chuùng ta phaûi coâng
nhaän: La San San Jose ñaõ thaät söï
tröôûng thaønh trong nhöõng naêm
thaùng xaây döïng tröôøng Vieät Ngöõ.

Ñaây cuõng laø ñieàu mong ñôïi,
beàn bæ, kieân trì cuøng caàu nguyeän
cuûa caùc Sö Huynh vaø caùc Sô trong
suoát hôn thaäp nieân qua.  Haõy cuøng
nhau ñoùn nhaän Ngoâi Tröôøng Môùi
La San vôùi caùc phoøng ñaày ñuû tieän
nghi, aám cuùng, roäng raõi vaø quan
troïng nhaát laø an toaøn cho con chaùu
chuùng ta.

Ngoâi tröôøng La San - San
Jose seõ ñöôïc xaây döïng vaøo naêm
2012 trong taâm tình Taï Ôn, Bieát
Ôn vaø Ghi Ôn.

Baûn thaân toâi laø moät cöïu hoïc
troø La San vaøo nhöõng thaäp nieân
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60-70, toâi ñaõ ñöôïc daïy doã höôùng
daãn trong neàn giaùo duïc cuûa doøng
La San Taberd Saøigoøn.  Sau ñi ñònh
cö taïi San Jose vaø laäp gia ñình.
Khi con toâi ñeán tuoåi ñi hoïc, toâi
mong öôùc chuùng cuõng ñöôïc höôûng
moät neàn giaùo duïc nhö toâi khi xöa,
theá laø vaøo moät ngaøy khaù ñeïp trôøi
toâi ñaõ ñi tìm laïi doøng La San vaø
may maén thay nhìn thaáy haøng chöõ:
Vieät Ngöõ La San San Jose.  Quùy
vò coù bieát chuùng toâi vui möøng bieát
laø bao nhieâu khoâng?

Vôùi nieàm öôùc mong hy voïng
cho caùc con chaùu seõ ñöôïc höôûng
neàn giaùo duïc nhö chính baûn thaân
mình khi xöa, toâi ñaõ ñeo ñuoåi vôùi
Tröôøng Vieät Ngöõ La San San Jose
nay ñaõ 18 naêm:  caùi naøy coøn goïi
laø cuûng coá ñôøi boá, toát cho ñôøi con
quùy vò aï.

4 chaùu trong gia ñình chuùng
toâi ñeàu nhaän ñöôïc söï daïy doã chaân
tình vaø ñaày yeâu thöông cuûa caùc Sô,
vaø cho ñeán hoâm nay khi tröôûng
thaønh caùc chaùu vaãn coøn “nghe-
noùi” ñöôïc tieáng Vieät Nam.  Khoâng
gì sung söôùng vaø caûm ñoäng baèng
khi ñöôïc caùc chaùu noùi tieáng Vieät
vôùi mình, trong khi caùc chaùu sinh
ñeû, tröôûng thaønh, sinh hoaït taïi Myõ
vaø moät ñieàu khaù ñaëc bieät khaùc toâi
muoán ñöôïc chia seû thaät loøng:  Vôï
toâi, ngöôøi meï cuûa 4 ñöùa con toâi laø
moät ngöôøi phuï nöõ da traéng:  Ngöôøi
Myõ chaùnh toâng, ñoù quùy vò.  Quùy

vò coù theå töôûng töôïng khi daãn chaùu
ñi chôi Vieät Nam, chaùu ñaõ laøm bao
ngöôøi baùn haøng ngaån ngô vaø heát
hoàn vì con beù Myõ naøy noùi
tieángVieät hay quaù!  Haõnh dieän laém
quùy vò aï!  Ñoù cuõng laø phaàn thöôûng
cho nhöõng ai ñaõ tin töôûng vaø kieân
trì cho caùc chaùu ñi ñeán tröôøng Vieät
Ngöõ, maø nhaát laø Vieät Ngöõ La San
San Jose.  Ñaây chính laø nieàm vui
vaø khaùt khao chung maø cha meï
naøo cuõng mong öôùc nhìn thaáy con
mình taïi xöù Myõ naøy!

Say 17 naêm chôø ñôïi, öôùc mô
cuûa toâi (treân danh nghóa laø moät
phuï huynh) vaø cuõng laø öôùc mô cuûa
caùc Sö Huynh, caùc Sô, nhöõng
ngöôøi coáng hieán ñôøi mình cho vieäc
giaùo duïc con em chuùng ta, raát vui
khi ñöôïc bieát naêm 2013 Vieät Ngöõ
La San seõ xaây laïi môùi hoaøn toaøn
vaø hy voïng ñöôïc hoaøn taát naêm
2014.

Ñaâu ñoù coù caâu “tieáng Vieät
coøn, nöôùc Vieät coøn” vaêng vaúng tai
toâi.

Töôûng raèng naêm nay seõ heát
duyeân nôï vôùi La San vì chaùu uùt
heát lôùp hoïc thì nhieäm vuï môùi cho
naêm 2012 laø leänh baø xaõ:  chôû chaùu
ngoaïi ñi hoïc tieáng Vieät.  Caùi duyeân
nôï gaén boù cuûa toâi vôùi La San seõ
khoâng bao giôø xong.  Gia ñình
chuùng toâi theá laø 3 ñôøi chòu ôn giaùo
duïc cuûa Doøng La San.
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Cuoái cuøng, toâi xin chaân thaønh
caùm ôn caùc Sô, caùc Sö Huynh vôùi
lôøi chuùc töø ñaùy traùi tim toâi:  Chuùc
taát caû traøn ñaày bình an vaø Hoàng
AÂn Thieân Chuùa.

Kính,

DÜÖng Thiên LÜÖngDÜÖng Thiên LÜÖngDÜÖng Thiên LÜÖngDÜÖng Thiên LÜÖngDÜÖng Thiên LÜÖng
C¿u h†c sinh La San Taberd Saigon

Tái bút:  Xin hËn g¥p låi các SÖ, các SÜ
Huynh vào næm 2013 xin ÇÜ®c ghi danh
gi» ch‡ ngay hôm nay.

La San San Jose:La San San Jose:La San San Jose:La San San Jose:La San San Jose:
D¡t tay con trÈ yên lòng phø huynhD¡t tay con trÈ yên lòng phø huynhD¡t tay con trÈ yên lòng phø huynhD¡t tay con trÈ yên lòng phø huynhD¡t tay con trÈ yên lòng phø huynh

.... nhÜng La San không còn ch‡, cô phäi ch© m¶t th©i gian m§i ÇÜ®c
nhÆn.  Thì ra, nhÜ vÆy là mình may m¡n.

MÓi quan hŒ v§i La San cûa chúng tôi dÀn dà càng bŠn ch¥t.  Nhà tôi
Ç¥c biŒt có mÓi thân tình v§i các SÖ vì lui t§i nhiŠu và qua các sinh hoåt
ª nhà trÈ.  Matthew lúc nÀy không còn là ÇÙa nhÕ nhÃt trÜ©ng n»a, nhÜng
trª thành ÇÙa dån dï, bi‰t giúp các SÖ, các Frère Çôi ba viŒc nhÕ.

Ngån ng» ñan Måch có câu, "Ai d¡t ÇÜ®c tay con trÈ, ngÜ©i Ãy chi‰m
ÇÜ®c trái tim ngÜ©i mË".  Qûa thÆt, thÃy các con vui thích ª La San bao
nhiêu, chúng tôi càng qúi m‰n La San bÃy nhiêu.  Có ba mË nào mà
không mong gºi con ª nÖi Çáng tin cÆy!

La San còn có chÜÖng trình hè, giáo lš ViŒt ng»...; thÌnh thoäng,
Frère An Phong còn t° chÙc các cu¶c hành hÜÖng, du lÎch, làm tØ thiŒn...
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ª các nÖi, chû y‰u là cho gi§i trÈ,
nhÜng phø huynh Çôi khi cÛng ÇÜ®c
d¿ phÀn.  ñi du lÎch khi con còn
nhÕ là m¶t ÇiŠu khó khæn ÇÓi v§i
chúng tôi, nhÜng nh© La San mà
chúng tôi Çi ÇÜ®c.

Tôi rÃt Ãn tÜ®ng  chuy‰n hành
hÜÖng Rôma, L¶ ñÙc và vài nÜ§c
Âu Châu kÿ "H¶i Ng¶ NiŠm Tin
2003".  ñây cÛng là dÎp mà tôi
chÙng ki‰n các h†c sinh La San nói
chuyŒn ti‰ng ViŒt v§i các bån tØ các
nÜ§c Ç‰n Rôma. Ÿ Çâu Çoàn cÛng
ÇÜ®c s¿ chú š cûa m†i ngÜ©i, nh©
các sinh hoåt qui cû do tài ÇiŠu khi‹n
khéo léo cûa ban ÇiŠu hành La San.

RÒi næm sau, chúng tôi cÛng
ÇÜ®c tháp tùng m¶t chuy‰n Çi ViŒt

Nam, du hành tØ  AÛi Nam Quan Ç‰n
MÛi Cà Mau, mà tôi nghï n‰u lo liŒu
m¶t mình, së ch£ng bao gi© Çi ÇÜ®c.
Th‰ mà gia Çình næm ngÜ©i chúng
tôi Çã Çi ÇÜ®c m¶t chuy‰n cä tháng
tr©i. Nhìn các con nghe l©i hÜ§ng
dÅn cûa các Frère, các SÖ và hæng
hái vui Çùa, tôi cäm thÃy vui sÜ§ng
vô vàn.

Gi© Çây các con Çã l§n, nhÜng
nh»ng lúc có dÎp Çi ngang cÖ sª La
San ª ÇÜ©ng Kirk, tôi vÅn cäm thÃy
bÒi hÒi nh§ låi tu°i thÖ cûa các con.
Tôi bi‰t Ön các SÖ, các Frère Çã
giúp dåy d‡ các con cûa mình.  CÀu
mong sao chÜÖng trình ÇÜ®c ti‰p
tøc duy trì và càng ngày càng phát
tri‹n Ç‹ gi§i trÈ ViŒt Nam San Jose
ÇÜ®c nh©, phø huynh ÇÜ®c yên lòng.

TTTTTrÀn Hi‰urÀn Hi‰urÀn Hi‰urÀn Hi‰urÀn Hi‰u
Phø Huynh
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Cäm tÜªng cûaCäm tÜªng cûaCäm tÜªng cûaCäm tÜªng cûaCäm tÜªng cûa
Çåi diŒnÇåi diŒnÇåi diŒnÇåi diŒnÇåi diŒn

phø huynhphø huynhphø huynhphø huynhphø huynh
h†c sinhh†c sinhh†c sinhh†c sinhh†c sinh

Xuân 2012Xuân 2012Xuân 2012Xuân 2012Xuân 2012

Võ Võ Võ Võ Võ TTTTTr†ng MÏ Mychaelr†ng MÏ Mychaelr†ng MÏ Mychaelr†ng MÏ Mychaelr†ng MÏ Mychael
Phø Huynh HS VNLS

Xin Kính Chào,

Hôm nay v§i tâm tình cûa các bÆc phø huynh, tôi xin ÇÜ®c thay
m¥t các bÆc phø huynh cám Ön quš Soeur, Frere, ThÀy, Cô Çã không
quän ngåi nh»ng công lao khó nh†c dåy d‡ cho các em. Nh© nh»ng
tÃm lòng thiŒn nguyŒn Çó, nh»ng s¿ hy sinh thÀm l¥ng Çáng quš cûa
quš vÎ, con em chúng ta Çã ÇÜ®c h†c hÕi rÃt nhiŠu không nh»ng là
ti‰ng ViŒt mà con ÇÜ®c duy trì nh»ng ÇÙc tính tÓt cûa ngÜ©i ViŒt Nam.

Là m¶t phø huynh có con ÇÜ®c gºi g¡m vào trÜ©ng Ç‹ h†c ti‰ng
ViŒt trên ÇÃt MÏ. Tôi Çã rÃt lo l¡ng không bi‰t các thÀy cô giáo së dåy
d‡ con mình nhÜ th‰ nào? Con mình có hoc ÇÜ®c hay không? Trong
tôi có thÆt nhiŠu s¿ bæn khoæn, lo l¡ng! ChÌ sau m¶t vài l§p h†c, nh»ng
bæn khoæn, lo l¡ng Çã ÇÜ®c thay b¢ng nh»ng hân hoan va cäm khích.
Tôi rÃt vui và hånh phúc khi cho các con h†c tåi La San.

Có ÇiŠu Çáng buÒn và Çáng vui là b¡t ÇÀu næm t§i trÜ©ng cûa chúng
ta së Çóng cºa hÖn m¶t næm Ç‹ tu b°, con em chúng ta se Çi h†c trÜ©ng
khác và së không g¥p nhau næm t§i. NhÜng con em chúng ta låi ÇÜ®c
trª låi mái trÜ©ng La San v§i m¶t ÇiŠu kiŒn thÆt tÓt nhiŠu næm sau Çó.

Nhân dÎp Xuân vŠ, xin chúc mØng næm m§i t§i quš Soeur, Frere,
ThÀy, Cô, Ban ñiŠu Hành, quš Phø Huynh, và tÃt cä h†c sinh trÜ©ng
ViŒt Ng» La San. CÀu chúc quš vÎ m¶t næm m§i dÒi dào sÙc khÕe,
hæng say và nhiŒt thành trong công viŒc giáo døc, nuôi nÃng và duy trì
Ç©i sÓng ñÙc Tin Công Giáo và Væn Hóa, phong tøc, tÆp quán cûa
ngÜ©i ViŒt Nam nÖi con em chúng ta.

Xin chân thành cãm Ön.
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Khi moïi vaät coøn laáp laùnh nhöõng gioït söông mai, khi
maët trôøi coøn chöa buoàn thöùc giaác, thì trong thaønh
phoá Saøi Goøn vaøo naêm 1972, ñaõ vang leân nhöõng
tieáng oàn aõ, xoân xao cuûa moät xoùm lao ñoäng nhoû.
Toâi trôû mình thöùc giaác, ñoùn chaøo ngaøy môùi vaø ñöa
maét nhìn xung quanh. Khi toâi coøn chöa tænh nguû thì
chôït nghe tieáng cuûa baùc Minh, ngöôøi haøng xoùm keá
beân kheõ goïi con: “Tröôøng ôi! Daäy ñi hoïc ñi con!”

Caên nhaø cuûa baùc Minh vaø caên nhaø cuûa toâi cuøng chung moät vaùch neân
tình choøm xoùm ngaøy caøng khaéng khít hôn. Tröôøng, con trai baùc Minh
keùm toâi hai tuoåi. Tröôøng cuõng laø ñöùa beù duy nhaát ñöôïc ñi hoïc ôû La San
Taberd Saøi Goøn. Vaøo moãi buoåi saùng, khi baùc Minh ñöa Tröôøng ñi hoïc
baèng chieác xe Mobylette, toâi vaãn thöôøng nhìn theo boùng daùng cuûa hai
cha con hoï cho tôùi khi khuaát boùng. Khi toâi quay laïi, toâi chôït baét gaëp
nhieàu aùnh maét gioáng nhö toâi, nhöõng ñoâi maét noùi leân söï khao khaùt ñöôïc
tôùi tröôøng La San cuûa caùc treû em cuøng xoùm. Cho ñeán moät ngaøy, ñuùng laø
“vaät ñoåi sao dôøi”. Thaám thoaùt ñaõ 25 naêm troâi qua cuøng vôùi bao nhieâu
ñoåi thay cuûa cuoäc soáng. Toâi baây giôø cuõng chaû coøn ñöôïc ôû nôi ñaát Saøi
Goøn thaân yeâu aáy nöõa, maø ñang ôû ñaây, taïi San Jose naøy. San Jose laø moät
thaønh phoá eâm ñeàm thuoäc mieàn Trung cuûa tieåu bang California. San Jose
hoài ñoù chæ laø moät thaønh phoá nhoû ñang chuyeån mình sang moät thaønh phoá
soáng ñoäng vôùi coâng ngheä ñieän töû.

Vaøo moät ngaøy heát söùc tình côø, toâi chôït nhìn thaáy moät taám baûng goã vôùi
haøng chöõ tieáng Anh: “De La Salle Chapel.” Haøng chöõ xanh treân neàn
traéng heát söùc giaûn dò aáy ñaõ laøm khôi laïi nhöõng kyù öùc cuõ, nhöõng mô öôùc
cuõ, nhöõng kyû nieäm cuõ töôûng chöøng nhö queân laõng, nay chôït uøa veà vaø
soáng daäy thaät maïnh meõ trong toâi. Trôû veà nhaø, toâi voäi vaøng ñöa chaùu beù
ñaàu tieân ñeán vôùi La San treân ñöôøng Kirk. ÔÛ ñoù, toâi ñaõ gaëp Sô Loan.
Baèng moät aùnh maét ñôn sô thaùnh thieän, Sô noùi raèng: Beù phaûi ñöôïc ít nhaát
laø hai tuoåi röôõi vaø phaûi boû taõ thì môùi ñöôïc nhaän vaøo La San. Toâi phaûi
quay veà vaø ñeám töøng ngaøy...töøng ngaøy...Toâi mong ngoùng tôùi ngaøy beù
Minh Thö seõ ñöôïc söï chaêm soùc taïi ngoâi tröôøng nhoû. Nôi coù nhöõng traùi
tim ñôn sô, thaùnh thieän cuûa Sô Ngaø, Sô Thu, Sô Thoa, ...

Hoài ñoù, tröôøng La San chæ môùi ñöôïc mua laïi cuûa nhaø thôø Tin Laønh, neân
tröôøng coøn mang nhieàu ñoå naùt, hö haïi. Nhöng ñoù cuõng laø nôi ñeå caùc Sô
nöông töïa ñoàng thôøi cuõng laø nôi caùc Sô thöïc thi loøng meán Chuùa yeâu

LA SAN: NÔI THIEÂN CHUÙA BAN
NGUOÀN YEÂU THIÖÔNG
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ngöôøi. Vôùi ñoäng löïc laø tình yeâu toâi daønh cho beù Minh Thö. Toâi ñaõ naâng
niu töøng caây ñinh, caây goã...ñeå goùp phaàn cho vieäc söûa chöõa ngoâi tröôøng
La San. Ngoaøi ra, coøn coù baùc Joe cuõng laø moät ngöôøi mang taám loøng
vaøng. Baùc luoân saün saøng söûa chöõa nhöõng hö haïi baát chaáp lôùn nhoû trong
ngoâi tröôøng naøy, coøn toâi saün saøng hoã trôï baùc nhöõng khi caàn. Thôøi gian
daàn troâi, “ñaát laønh chim ñaäu”. Daân soá Vieät Nam moãi luùc moät gia taêng,
soáng doàn veà San Jose. Caùc con chaùu cuûa gia ñình ngöôøi Vieät theo hoïc
taïi tröôøng La San cuõng nhôø ñoù maø taêng daàn theo. Cuõng vì töông lai con
em ngöôøi Vieät, neân caùc Sô ñaõ xin söûa laïi caên nhaø nhoû, laøm laïi lôùp hoïc
cho caùc beù leân ba; vaø toâi caûm thaáy haõnh dieän vì ñöôïc tieáp tuïc chung tay
trong vieäc söûa chöõa naøy. Baây giôø moãi khi coù dòp ñi ngang qua ngoâi
tröôøng La San, toâi vaãn thaàm bieát ôn caùc Sô nhö theå laø chính toâi ñöôïc ñi
hoïc ôû La San vaäy.

Cuõng taïi ngoâi tröôøng La San beù nhoû naøy maø caùc con cuûa chuùng toâi ñöôïc
thöøa höôûng tình yeâu thöông vaø neàn giaùo duïc ñaïo ñôøi cuûa caùc Sô vaø caùc
Freøre. AÂu ñoù cuõng laø tình meán Chuùa yeâu ngöôøi ñöôïc theå hieän trong
coâng vieäc giaùo duïc cuûa caùc
Sô vaø caùc Freøre vaäy. Dieãm
phuùc hôn cho nhöõng em
hoïc sinh La San laø ñöôïc chaàu
Mình Thaùnh Chuùa, ngoaøi
ra kyû luaät hoïc ñöôøng cuõng
reøn cho caùc em trôû neân toát
hôn. Moãi khi chieàu veà, gia
ñình toâi quaây quaàn beân
nhau trong böõa aên toái. Caùc
con thöôøng keå la ïi cho toâi
nghe nhöõng sinh hoaït cuûa tröôøng nhö veà vieäc beù David laøm gaãy caây buùt
chì nhöng khoâng nhaän loãi, chuyeän beù Tiffany ñöôïc Sr Ngaø cho aên baùnh,...
Nghe caùc con huyeân thuyeân heát chuyeän naøy sang chuyeän khaùc maø toâi
caûm thaáy bao nhieâu meät nhoïc, baän taâm cuûa moät ngaøy lao ñoäng meät
nhoïc döôøng nhö tan bieán heát.

Cho ñeán hoâm nay, sau nhöõng naêm thaùng chuaån bò, ngoâi tröôøng cuõ daàn
ñöôïc thay ñoåi ñeå moïi sinh hoaït cuûa caùc beù ñöôïc thuaän tieän hôn. Daãu
bieát raèng, ngoâi tröôøng naøy seõ phaûi thay ñoåi, song toâi laò caûm thaáy moät söï
nuoái tieác. Toâi vaãn daønh cho ngoâi truôøng La San naøy moät tình caûm trìu
meán. Vì trong ngoâi tröôøng aáy, khoâng chæ caùc con toâi ñöôïc lôùn leân vaø
ñöôïc giaùo duïc, maø ngoâi tröôøng aáy coøn nhaéc nhôù cho toâi veá moät öôùc mô
raát ñeïp, ñôn sô vaø bình dò cuûa 40 naêm veà tröôùc, laø ñöôïc ñi hoïc ôû tröôøng
La San.
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Chaúng bieát töø khi naøo, tröôøng La San trôû neân thaân thöông vôùi gia ñình
toâi quùa ñoãi. Taïi nôi aáy, gia ñình toâi ñaõ caûm nghieäm ñöôïc tình yeâu Thieân
Chuùa, qua nhöõng baøn tay vaø taám loøng taän taâm cuûa caùc Sô, caùc Freøre.
Nuoái tieác duø vaãn coøn ñaáy, song beân caïnh ñoù, toâi vaãn caûm thaáy moät söï
naùo nöùc ñeå ñoùn chaøo moät ngoâi tröôøng La San môùi, vôùi hy voïng seõ toát
ñeïp hôn tröôøng cuõ. Nhöng kyû nieäm raát ñeïp moät thôøi cuûa ngoâi tröôøng
cuõ, giôø ñaây toâi seõ traân troïng xeáp vaøo moät ngaên trong kyù öùc, vaø caû
nhöõng taám hình khoâng theå naøo queân cuûa ngoâi tröôøng aáy nöõa. Toâi thieát
nghó raèng, khi tröôøng La San môùi hoaøn taát, thì caùc con toâi cuõng ñaõ lôùn,
khoâng coøn dòp ñeå coù theå ñöôïc hoïc vôùi La San nöõa nhöng toâi tin chaéc
raèng: nhöõng taám göông cuûa nhöõng nhaø giaùo La San, nhöõng kyù öùc, nhöõng
kyû nieäm ñeïp, vaø caû tình yeâu thöông cuûa caùc Sô, caùc Freøre seõ coøn maõi
trong loøng caùc con toâi. Toâi cuõng hy voïng raèng ñoù seõ laø haønh trang ñaàu
tieân vaø caên baûn giuùp cho caùc con toâi soáng thieät toát cho cuoäc soáng mai
sau. Toâi hy voïng caùc con cuûa toâi cuõng bieát caùch soáng theå hieän ñöôïc
tình meán Chuùa vaø yeâu ngöôøi; bieát ñem caû taám loøng taän tuïy hy sinh ñeå
phuïc vuï ngöôøi khaùc.

Ñeå ñuùc keát laïi, toâi thaàm taï ôn thaùnh Gioan La San. Chính Ngaøi ñaõ môû ra
moät linh ñaïo giaùo duïc Kitoâ cho treû em ngheøo. Ñeå roài ngaøy hoâm nay,
caùc Sô vaø caùc Freøre tieáp tuïc söï nghieäp giaùo duïc aáy. Khi ngoâi tröôøng
ñang ñöôïc ñoåi thay, cuõng laø luùc caùc Sô vaát vaû ngöôïc xuoâi ñeå lo cho caùc
beù coù ñöôïc moät ngoâi tröôøng taïo söï thuaän lôïi cho ñöôøng hoïc vaán cuûa
caùc beù. Baây giôø nghó laïi, toâi vaãn thaáy ngôõ ngaøng vôùi giaác mô cuûa 40
naêm veà tröôùc nay ñaõ trôû thaønh hieän thöïc. Hôi aám cuûa ngoâi tröôøng cuõ
vaãn maõi söôûi aám loøng toâi. Xin taï ôn Chuùa laø Ñaáng Em-ma-nu-en!

Phaïm Kim - Phuï Huynh
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Nh§ låi lúc còn nhÕ, tôi h†c ª
thành phÓ, ngôi trÜ©ng cûa tôi
không có nhiŠu cây xanh chung
quanh, không có nhiŠu ti‰ng chim
hót êm ÇŠm, cÛng nhÜ không có con
Çê bé xinh xinh... nhÜ trong nhåc
phÄm TrÜ©ng Làng Tôi cûa nhåc sï
Phåm Tr†ng CÀu.  DÅu th‰ bài hát
này, vÅn luôn g®i låi trong tôi nh»ng
k› niŒm ÇËp cûa Ç©i h†c trò, mà tôi
Çã có ª quê nhà - ViŒt Nam.  ÔÛ Hoa
Kÿ này, tuy tôi cÛng Çi h†c h‰t
trÜ©ng này Ç‰n trÜ©ng n†, nhÜng
thÆt khó Ç‹ mà gán Ç¥t cho các
trÜ©ng Çó là trÜ©ng làng ÇÜ®c!

Nh© vào tham gia Ban Giáo Lš
ViŒt Ng» cûa giáo xÙ ViŒt Nam, St.
Patrick, tôi ÇÜ®c dÎp bi‰t Ç‰n và ti‰p
xúc v§i các tu sï nam, n» cûa dòng
LaSan và rÒi bi‰t Ç‰n NguyŒn
ñÜ©ng LaSan, trÜ§c Çó là cÖ sª cûa
nhà th© Tin Lành, ÇÜ®c nhà dòng
LaSan mua låi và sºa Ç°i thành

NguyŒn ñÜ©ng vào næm 1995.
CÛng tØ Çó, tôi Çã không bi‰t bao
nhiêu lÀn Ç‰n NguyŒn ñÜ©ng
LaSan tham gia các sinh hoåt nhÜ
tïnh tâm, mØng sinh nhÆt cûa Thánh
B°n Mång cûa các nhà giáo døc
Gioan LaSan, .v.v.; thêm vào Çó, là
gªi các con cûa tôi ÇŠu Ç¥n vào các
l§p hè LaSan m‡i næm.

Làm cha mË, tôi muÓn gªi con
cái cûa chúng tôi Ç‰n nÖi h†c hè mà
môi trÜ©ng chung quanh làm cho
chúng tôi an tâm; thêm n»a, muÓn
con cái cûa chúng tôi bi‰t Ç‰n c¶i
nguÒn, bi‰t Ç‰n ti‰ng ViŒt, bi‰t Ç‰n
"tiên h†c lÍ, hÆu h†c væn", bi‰t Ç‰n
các nhân ÇÙc, và tín lš, tôi rÃt vui
khi NguyŒn ñÜ©ng LaSan có mª
l§p hè nhÜ th‰.  M‡i dÎp hè vŠ, có
Ç‰n cä hÖn træm em ghi danh Çi h†c,
tôi phäi luôn theo dõi th©i hån n¶p
ÇÖn ghi danh và nhanh chóng hoàn
tÃt viŒc Çó; n‰u chÆm trÍ là con cái
chúng tôi phäi n¢m trong danh sách
d¿ bÎ. NguyŒn ñÜ©ng LaSan,
không nh»ng chÌ có nh»ng l§p hè
LaSan, nhÜng còn có các chÜÖng
trình khác nhÜ Bé Lên Ba, Dåy
Kèm Sau Gi© H†c, ViŒt Ng» La
San, Giáo Lš ViŒt Ng», và Giáo Lš
Tân Tòng.
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M‡i khi tôi không phäi Çi làm
s§m và có ÇiŠu kiŒn ÇÜa hay Çón
các con tôi tØ các l§p hè La San,
m¶t Ãn tÜ®ng rÃt thân thi‰t, b¶c l¶
s¿ chæm sóc quan tâm luôn Ç‰n v§i
tôi: khi chåy xe Ç‰n Ç‹ cho các em
Çi h†c, tôi Çã ÇÜ®c niŠm nª hÜ§ng
dÅn bªi các SÖ, Frère, hay các thÀy
cô phø giäng Ç‹ cho các em xuÓng
xe an toàn.  Các con cûa tôi, v§i
ÇÒng phøc áo vàng, liŠn chåy úa vào
hòa nhÆp v§i các bån nên sân trÜ©ng
thÃy vàng ºng v§i các em tø nhóm,
hay chåy tung tæng nô Çùa trong khu
v¿c chÖi cûa mình.  Lúc Çón các
con chúng tôi vŠ cÛng vÆy, tØng xe
tØng xe lÀn lÜ®t Çón, rÃt là trÆt t¿.
Không chÌ có th‰, m¶t ÇiŠu mà tôi
rÃt mØng là sau khi Çã Çi h†c hè ª
La San rÒi, các con cûa tôi ÇŠu rÃt
mong ÇÜ®c mau Ç‰n hè, Ç‹ låi ÇÜ®c
Çi h†c hè La San, các con tôi phäi
nói là h§n hª Ç‹ ÇÜ®c Çi h†c hè La
San! CÙ thº hÕi bao bÆc làm cha
mË, thÃy khó khæn th‰ nào khi phäi
khuy‰n khích, thúc ÇÄy các con cûa
mình Çi h†c ti‰ng ViŒt ª ÇÃt nÜ§c
Hoa Kÿ này? NgÜ®c låi, các con tôi
m‡i tÓi thúc hÓi chúng tôi ki‹m låi
bài, hay nghe Ç†c låi các câu ca dao,
bài hát,... , Ç‹ các em ÇÜ®c lãnh huy
chÜÖng ÇÒng, båc, vàng hay áo La
San. Các con tôi hãnh diŒn khi ÇÜ®c
lãnh nhÆn các huy chÜÖng Çó, khÕi
phäi nói là rÃt t¿ hào khi ÇÜ®c Çeo
khæn quàng La San hay ÇÜ®c
thÜªng áo La San.  ñÜÖng nhiên, ª
tu°i nhÕ ham chÖi, chúng tôi cÛng

phäi nhiŠu lÀn thúc giøc các em h†c
và làm bài La San, nhÜng thú thÆt,
các em rÃt n° l¿c cÓ g¡ng Ç‹ ÇÜ®c
nh»ng giäi thÜªng tØ La San; không
bi‰t các sÖ hay các frère làm sao,
có bùa phép gì không(?), nhÜng các
con cûa tôi låi rÃt là mê trÜ©ng La
San.

Khi thÃy các con tôi chåy nhäy
nô Çùa trong khu v¿c chÖi cûa các
em, nÖi có bóng cây l§n r®p mát;
hay nhao nháo, líu lo nói chuyŒn
v§i nhau, ti‰ng ViŒt ti‰ng MÏ chen
lÅn nhau, và màu áo vàng ÇÒng
phøc La San cûa các em räi ÇŠu Çây
Çó trong khuôn viên cûa NguyŒn
ñÜ©ng La San.  Nh»ng hình änh
Çó thÆt ÇËp, phäng phÃt Çúng nhÜ
là m¶t ngôi trÜ©ng làng v§i bao trÈ
nô Çùa, v§i bao mái ÇÀu xanh và
v§i nh»ng ti‰ng ê a!

San Jose, 2012
T¥ng các con PhÜ®ngUyên,
MinhHuy, và UyênChi

H»u H»u H»u H»u H»u TTTTTrÀnrÀnrÀnrÀnrÀn
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L a S a n
t h e o  d oø n g  t h ôø i  g i a n:

caùc Cha,
caùc aân
nhaân,

Soeur/Freøre
baét ñaàu
doïn deïp

Các BŠ Các BŠ Các BŠ Các BŠ Các BŠ TTTTTrên xem m¡t NguyŒn ñÜ©ng La Sanrên xem m¡t NguyŒn ñÜ©ng La Sanrên xem m¡t NguyŒn ñÜ©ng La Sanrên xem m¡t NguyŒn ñÜ©ng La Sanrên xem m¡t NguyŒn ñÜ©ng La San

ngày 12 tháng 2 næm 1995...ngày 12 tháng 2 næm 1995...ngày 12 tháng 2 næm 1995...ngày 12 tháng 2 næm 1995...ngày 12 tháng 2 næm 1995...
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thángthángthángthángtháng

33333

næmnæmnæmnæmnæm

19951995199519951995

Thaùnh Leã ñaàu tieân vaø laøm  pheùp daâng
Nguyeän Ñöôøng La San cho Thaùnh Caû Giuse
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Các Soeur/Frère, Các Soeur/Frère, Các Soeur/Frère, Các Soeur/Frère, Các Soeur/Frère, Anh ChÎ sºa ch»a phòng h†c, nhàAnh ChÎ sºa ch»a phòng h†c, nhàAnh ChÎ sºa ch»a phòng h†c, nhàAnh ChÎ sºa ch»a phòng h†c, nhàAnh ChÎ sºa ch»a phòng h†c, nhà
nguyŒn, làm hÒ bÖi, sân chÖi, Çóng bàn picnic ...nguyŒn, làm hÒ bÖi, sân chÖi, Çóng bàn picnic ...nguyŒn, làm hÒ bÖi, sân chÖi, Çóng bàn picnic ...nguyŒn, làm hÒ bÖi, sân chÖi, Çóng bàn picnic ...nguyŒn, làm hÒ bÖi, sân chÖi, Çóng bàn picnic ...
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SSSSS i n h  h o å ti n h  h o å ti n h  h o å ti n h  h o å ti n h  h o å t

MØng Ngân Khánh, Kim KhánhMØng Ngân Khánh, Kim KhánhMØng Ngân Khánh, Kim KhánhMØng Ngân Khánh, Kim KhánhMØng Ngân Khánh, Kim Khánh
các Frère, các Soeur La Sancác Frère, các Soeur La Sancác Frère, các Soeur La Sancác Frère, các Soeur La Sancác Frère, các Soeur La San

MØng kính Thánh Gioan La SanMØng kính Thánh Gioan La SanMØng kính Thánh Gioan La SanMØng kính Thánh Gioan La SanMØng kính Thánh Gioan La San
Quan ThÀy các nhà giáo 12-5-1996Quan ThÀy các nhà giáo 12-5-1996Quan ThÀy các nhà giáo 12-5-1996Quan ThÀy các nhà giáo 12-5-1996Quan ThÀy các nhà giáo 12-5-1996
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VÜ©n VÜ©n VÜ©n VÜ©n VÜ©n TTTTTrÈ Bé Lên BarÈ Bé Lên BarÈ Bé Lên BarÈ Bé Lên BarÈ Bé Lên Ba
La San Pre-SchoolLa San Pre-SchoolLa San Pre-SchoolLa San Pre-SchoolLa San Pre-School
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ViŒt Ng» La SanViŒt Ng» La SanViŒt Ng» La SanViŒt Ng» La SanViŒt Ng» La San
Vietnamese Language ClassesVietnamese Language ClassesVietnamese Language ClassesVietnamese Language ClassesVietnamese Language Classes
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SSSSS u m m e ru m m e ru m m e ru m m e ru m m e r
S c h o o lS c h o o lS c h o o lS c h o o lS c h o o l

H èH èH èH èH è
L a  S a nL a  S a nL a  S a nL a  S a nL a  S a n
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ChÜÖng trình dåy kèmChÜÖng trình dåy kèmChÜÖng trình dåy kèmChÜÖng trình dåy kèmChÜÖng trình dåy kèm
After SchoolAfter SchoolAfter SchoolAfter SchoolAfter School

ñÙc Cha PierreñÙc Cha PierreñÙc Cha PierreñÙc Cha PierreñÙc Cha Pierre
DuMaine Ç‰n thæmDuMaine Ç‰n thæmDuMaine Ç‰n thæmDuMaine Ç‰n thæmDuMaine Ç‰n thæm

Ngày ÷n G†iNgày ÷n G†iNgày ÷n G†iNgày ÷n G†iNgày ÷n G†i
- V- V- V- V- Vocation Day -ocation Day -ocation Day -ocation Day -ocation Day -

L§p ÇiŒn toánL§p ÇiŒn toánL§p ÇiŒn toánL§p ÇiŒn toánL§p ÇiŒn toán
Computer  ClassesComputer  ClassesComputer  ClassesComputer  ClassesComputer  Classes
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Thánh LÍ h¢ng ngày v§i C¶ng ñoànThánh LÍ h¢ng ngày v§i C¶ng ñoànThánh LÍ h¢ng ngày v§i C¶ng ñoànThánh LÍ h¢ng ngày v§i C¶ng ñoànThánh LÍ h¢ng ngày v§i C¶ng ñoàn
‘La San Bé NhÕ Thân ThÜÖng’‘La San Bé NhÕ Thân ThÜÖng’‘La San Bé NhÕ Thân ThÜÖng’‘La San Bé NhÕ Thân ThÜÖng’‘La San Bé NhÕ Thân ThÜÖng’

‘La San Bé NhÕ’‘La San Bé NhÕ’‘La San Bé NhÕ’‘La San Bé NhÕ’‘La San Bé NhÕ’
mØng Giáng SinhmØng Giáng SinhmØng Giáng SinhmØng Giáng SinhmØng Giáng Sinh

và vui T‰tvà vui T‰tvà vui T‰tvà vui T‰tvà vui T‰t
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Chia sÈ th¿c phÄmChia sÈ th¿c phÄmChia sÈ th¿c phÄmChia sÈ th¿c phÄmChia sÈ th¿c phÄm

Thân h»u La SanThân h»u La SanThân h»u La SanThân h»u La SanThân h»u La San
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GRAGRAGRAGRAGRATITUDETITUDETITUDETITUDETITUDE
ˆn quä nh§ kÈˆn quä nh§ kÈˆn quä nh§ kÈˆn quä nh§ kÈˆn quä nh§ kÈ

trÒng câytrÒng câytrÒng câytrÒng câytrÒng cây

Trong tâm tình tri ân, Dòng N»
La San chúng con cäm thÃy vô cùng
hånh phúc vì có ÇÜ®c ngày hôm nay.
ñ‹ có ÇÜ®c hånh phúc này, Çã có
bi‰t bao hy sinh Ç‹ giúp Dòng chúng
con phát tri‹n, Çó cÛng là vì lòng
yêu Chúa cûa m†i ngÜ©i v§i Ü§c
muÓn cho nÜ§c Chúa lan r¶ng mãi.

ñ‹ mª ÇÀu nh»ng l©i cäm tå tri
ân, Dòng N» La San chúng con xin
gªi l©i chân thành ghi Ön Ç‰n TÌnh
Dòng La San - San Fracisco, Çã mª
r¶ng vòng tay ti‰p Çón và giúp Ç«
chúng con trong nh»ng næm ÇÀu; khi
m§i chân Ü§t chân ráo tåi nÖi ÇÃt
khách quê ngÜ©i này. Cách riêng,
chúng con h‰t lòng bi‰t Ön Frère
Raphael Willeke - C¿u BŠ Trên
Giám TÌnh; Frère Raphael Philip
Thez - BŠ Trên C¶ng ñoàn San
Joaquin Memerial High School, Çã
tr¿c ti‰p lo l¡ng và chÌ dÅn cho
chúng con rÃt chu Çáo ngay tØ thuª
ban ÇÀu.

Bên cånh Çó, chúng con xin ghi
nh§ công Ön cûa ñÙc Cha Hugh A.
Donohue và ñÙc Cha Roger

While enjoying theWhi le enjoying theWhi le enjoying theWhi le enjoying theWhi le enjoying the
sweetness of  f rui ts,sweetness of  f rui ts,sweetness of  f rui ts,sweetness of  f rui ts,sweetness of  f rui ts,
gratefu l ly  remembergratefu l ly  remembergratefu l ly  remembergratefu l ly  remembergratefu l ly  remember
the ones who growthe ones who growthe ones who growthe ones who growthe ones who grow

In gratitude, the La Salle Sisters
are so glad to be in our current situ-
ation today.  There have been so
many sacrifices from all of you to
help us.  We strongly believe that
we are where we are now because
of your response to God’s love and
your desire to spread the Lord’s
kingdom forever.

To start the acknowledgment of
gratitude, the Sisters of La Salle are
prayerfully and sincerely grateful to
the San Francisco District De La
Salle Christian Brothers, who wel-
comed us with open arms and helped
us in the early years, when we first
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Michael Mahoney, Giáo phÆn
Fresno (bây gi© là HÒng Y cûa Giáo
PhÆn Los Angeles), Çã mª r¶ng cánh
cºa Çón nhÆn chúng con vào tru©ng
Bryan Seminary sÓng trong nh»ng
næm ÇÀu tiên ÇÀy khó khæn Ãy.

Chúng con xin ghi Ön Ç¥c biŒt
Ç‰n ñÙc Cha Pierre DuMaine Çã cho
phép chúng con chuy‹n Ç‰n San
Jose Ç‹ phøc vø giáo dân ViŒt Nam
tåi ñÎa PhÆn. Chúng con cÛng không
quên ghi Ön ñÙc Cha Patrick J.
McGrath Çã chuÄn nhÆn cho chúng
con ÇÜ®c xây låi NguyŒn ñÜ©ng La
San và ÇÜ®c phép quyên góp, gây
quÏ cho chÜÖng trình xây cÃt hiŒn
tåi này.

NguyŒn ñÜ©ng La San Çã ÇÜ®c
17 tu°i, và chÎu bi‰t bao công Ön
cùng hy sinh vŠ tinh thÀn, vÆt chÃt
cûa m¶t sÓ quš Cha, quš ân nhân
và quš thân h»u. ñ¥c biŒt là các
Frère Nhà La San ViŒt Nam San
Jose, Çã h‰t tình nâng Ç«, khuy‰n
khích và “cùng chung &  liên k‰t”
v§i chúng con trong công viŒc tông
ÇÒ trong nh»ng næm qua. Nh© tÃt cä

arrived on this foreign land. In par-
ticular, we wholeheartedly recog-
nize Brother Raphael Willeke,
former Provincial Superior; and
Brother Raphael Philip Thez, the
Director of the Brothers  Commu-
nity and Principal of San Joaquin
Memorial High School, who cared
for and guided us so well since our
first days in this country.

Moreover, we are thankful for
Bishop Hugh A. Donohue, the
Bishop of Fresno Diocese and
Bishop Roger Mahoney, the Auxil-
iary Bishop of Fresno then, (Now
He is a Cardinal Archbishop Emeri-
tus of Los Angeles)  who opened
Bryan Seminary to receive us in dif-
ficult early years.

We are particularly grateful to
Bishop Pierre DuMaine who gave
us permission to relocate to San Jose
Diocese to serve the Vietnamese
community here. We are also thank-
ful for Bishop Patrick J. McGrath
who approved the acquisition of La
Salle Chapel and allowed to raise
funds for further development and
construction projects.

La Salle Chapel has been 17
years old, the milestone that would
have been impossible to reach with-
out spiritual and monetary supports
from many priests, benefactors, and
friends. Especially, we would like
to thank all Frère of the La San Viet-
nam House for support, encourage-
ment, for your “together and by as-
sociation” with us on our apostolic
work in recent years. Thanks to all
of you who have devoted and con-
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Quš VÎ Çã h‰t lòng tåo ÇiŠu kiŒn,
mà Dòng N» La San m§i có ÇÜ®c
cÖ sª Ç‹ th¿c thi sÙ mång tông ÇÒ
theo linh Çåo cûa Dòng. Ân tình này,
chúng con nguyŒn mãi kh¡c ghi vào
tâm khäm và ch£ng bi‰t Çáp ÇŠn sao
cho xÙng. ChÌ mong sao qua nh»ng
l©i kinh nguyŒn m‡i ngày, xin Chúa
ân thÜªng trä công b¶i hÆu cho quš
Cha, quš Frère, quš thân nhân,  thân
h»u ngay ª Ç©i này và cä Ç©i sau.

K‰ Ç‰n, Dòng N» La San xin
chân thành cäm Ön các h¶i Çoàn,
Çoàn th‹, và các thân h»u Çã hy sinh
rÃt nhiŠu công sÙc trong th©i gian
ÇÀu, Çã chung tay giúp tu sºa, làm
sân chÖi, sÖn ph‰t các phòng Óc,
Ç° xi mæng và xây thêm m¶t sÓ
phòng nhÕ (Sheds) Ç‹ làm l§p h†c.
Còn các thÀy cô trong Ban Giáo
Lš ViŒt Ng» Giáo XÙ ViŒt Nam
St. Patrick cÛng Çã giúp Ç« trong
viŒc Çóng bàn cho các em h†c sinh
và các bàn picnic ngoài sân trÜ©ng.

Ti‰p theo phäi k‹ Ç‰n công Ön
các HÜ§ng ñåo Sinh cûa nhiŠu
Liên ñoàn Çã có nh»ng d¿ án sÖn
sºa hàng rào, nhà kho Ç‹ cÃt gi»
các døng cø cûa lŠu cho khÕi bÎ
Ü§t và hÜ håi... ñ¥c biŒt trong m‡i
mùa hè, các anh chÎ em trong Liên
ñoàn Låc ViŒt låi tr° tài chuyên
môn d¿ng/hå lŠu thÆt khéo léo,
nhanh chóng và an toàn giúp cho
các sinh hoåt cûa Dòng.

Riêng v§i các em ñoàn Væn
NghŒ Gi§i TrÈ La San thì coi
NguyŒn ñÜ©ng La San nhÜ là gia
Çình thÙ hai cûa mình. Các em Çã
nhiŒt tình góp m¥t thÜ©ng xuyên
trong các sinh hoåt cûa NguyŒn
ñÜ©ng và mau m¡n giúp Ç« các
SÖ bÃt cÙ viŒc gì các SÖ cÀn t§i.

tributed generously. Without your
kind contributions, the Congregation
of La Salle Sisters would have been
unable to acquire this facility to ful-
fill our Lasallian mission. We can
never return your immense favor
enough.  We wish forever etched
them in our hearts. We hope through
our daily prayers we ask God to re-
ward you abundantly in both present
and future lives.

Next, the Congregation of La
Salle Sisters would like to convey
our heartfelt appreciation to all com-
munity organizations and friends
who sacrificed their time and efforts
for our congregation when we first
began our ministry here in the dio-
cese.  You helped us to repair the
facility, to make the play yard, to
paint the classrooms, to pour con-
crete and to build small classrooms.
We acknowledge the catechists at St.
Patrick’s parish who helped us to
build the classrooms and the picnic
tables outside.
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M‡i ngày Chúa NhÆt, NguyŒn
ñÜ©ng La San nhÜ sinh Ç¶ng h£n
lên do các em Ç‰n tÆp d®t cách
hæng say và ÇÀy nh¿a sÓng. Ngoài
ra, nhà Dòng cÛng cám Ön các em
trong chÜÖng trình Leadership cûa
Ban Giáo Lš ViŒt Ng» Çã rÃt s¤n
sàng giúp Ç« khi các SÖ kêu g†i
các em giúp.

 Dòng La San còn ghi Ön Quš
VÎ trong h¶i “Phuï Huynh Hoïc
Sinh Tröôøng Vieät Ngöõ La San” là
nh»ng ngÜ©i rÃt tích c¿c, sát cánh
v§i nhà Dòng trong viŒc ÇiŠu khi‹n
xe lÜu thông an toàn tåi sân trÜ©ng
trong nhiŠu niên h†c. ñÒng th©i
cùng c¶ng tác v§i Ban Giäng
HuÃn trong tÃt cä các tiŒc mØng
xuân, b‰ giäng, lÍ B°n mång
Dòng,...

Many scout troops contributed
greatly to major rebuilding projects
throughout the years such as repair-
ing and painting fences and the tool
sheds for storage of equipment and
tents to keep them from being dam-
aged. Without the sheds, our equip-
ment would not have lasted until to-
day. You truly demonstrated your
skills every summer by setting up
and, after the summer months, low-
ing down the huge tents to facilitate
our summer activities. You have
earned our deepest appreciations for
all that you have done.

Particularly with the members
of the Vietnamese Lasallian Youth
Troupe, you have regarded our con-
gregation and its facility as your sec-
ond family. You have enthusiasti-
cally contributed regularly in the ac-
tivities of the congregation and quick
to help whatever and whenever the
Sisters asked you for assistance.
Every Sunday, the Chapel was filled
with your vibrant presence and en-
ergetic activities. We thank you for
your participation in the Youth Lead-
ership Program, and applaud your
readiness to assist the
congregation.The congregation is
also grateful for all parents and fam-
ily members of La Salle’s Parent
Teacher Association.  You consis-
tently assisted in controlling traffic
on school grounds to keep our kids
safe during the school year and as-
sisted the faculty to organize the cul-
tural, academic, and other congre-
gational events.

Last but not least, the Congre-
gation of La Salle Sisters is pro-
foundly grateful for all who helped
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us behind the scene by your
prayers or by other practical ways
during the past years and continu-
ing for many more years in the fu-
ture.

You all are God’s blessings be-
stowed on our Congregation. We
pray God to protect our finest rela-
tionship in His eternal love.  We
pledge to honor God and serve
mankind by working together. We
ask that God’s blessings being
poured out abundantly on Bish-
ops, Monsignors, Fathers, Broth-
ers, benefactors, supporters, and
friends around the world. May
Saint John Baptist De La Salle, our
Founder, protects and keeps you
all in peace and blessings of our
Lord.

With deepest gratitude,

Congregation ofCongregation ofCongregation ofCongregation ofCongregation of
La Salle Sisters, USALa Salle Sisters, USALa Salle Sisters, USALa Salle Sisters, USALa Salle Sisters, USA

CuÓi cùng, Dòng N» La San
xin ghi nh§ công Ön cûa nhiŠu
Quš VÎ ân nhân, månh thÜ©ng
quân Çã âm thÀm giúp Ç« qua l©i
cÀu nguyŒn, hay qua tÃt cä các
hình thÙc th¿c t‰ trong nhiŠu næm
qua và së giúp Ç« Dòng trong
tÜÖng lai.

“TÃt cä là HÒng ÂnTÃt cä là HÒng ÂnTÃt cä là HÒng ÂnTÃt cä là HÒng ÂnTÃt cä là HÒng Ân“  -
Chính quš vÎ là nh»ng HÒng Ân
mà Thiên Chúa Çã Üu ái ban cho
H¶i Dòng La San trong nhiŠu næm
qua. VÆy, nguyŒn xin Thiên Chúa
Ba Ngôi liên k‰t mãi tình thân
gi»a chúng ta trong tình yêu vïnh
cºu cûa Ngài, Ç‹ tÃt cä công viŒc
chúng ta làm ÇŠu vì Vinh Danh
Thiên Chúa và mÜu cÀu l®i ích
cho tha nhân. Trong tâm tình bi‰t
Ön sâu xa nhÃt, chúng con xin
Thiên Chúa chúc lành trên quš
ñÙc Cha, quš Cha, quš Frère và
toàn th‹ Quš VÎ ân nhân, h†c sinh,
thân h»u gÀn xa. NguyŒn xin Cha
Thánh Gioan La San, T° Phø
Dòng chúng con phù tr® và gìn
gi» tÃt cä Quš VÎ trong bình an
cûa Chúa.

V§i lòng tri ân,

Dòng N» La San, USADòng N» La San, USADòng N» La San, USADòng N» La San, USADòng N» La San, USA
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