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Anh chị em thân mến,
Tôi hồi tưởng lại rất sinh động cuộc đàm thoại trước đây của tôi với vị mục tử của chúng
ta, Cha Jack, không lâu sau khi ngài đến giáo xứ. Ngài đề nghị với tôi yêu cầu các giáo viên tìm
ra một vị thánh và đặt tên cho lớp học của họ với vị thánh đó. Ít lâu sau, Cha Jack đi một vòng và
chúc lành cho từng lớp học, ngài trò chuyện với các em học sinh mỗi lớp về vị thánh của chúng.
Việc chúc lành đó đã thành lập một truyền thống mà chúng tôi vẫn tiếp tục mỗi năm. Năm nay,
Cha Jack sẽ chúc lành cho các lớp học vào ngày 16 tháng 9. Với tư cách hiệu trưởng trường, tôi
thực sự trân trọng thời gian của ngài dành cho công việc này. Các em học sinh thực sự cũng rất
thích việc chúc lành này và có những tương tác với Cha Jack.
Tôi cũng chọn một vị thánh cho văn phòng của tôi, thánh Grêgôriô Cả, lễ mừng ngày 3
tháng 9. Tôi chọn thánh nhân là vì ngài là vị thánh Bảo trợ các em học sinh, giáo viên và nhạc sĩ.
Tôi cũng chọn ngài vì ngài là một quản trị viên, vị sứ giả, nhà truyền giáo và là một vị Giáo hoàng
gương mẫu. Mặc dù ngài yêu thích đời sống tu sĩ, nhưng ngài vẫn ôm ấp ơn gọi của mình đến ngôi
giáo hoàng. Câu châm ngôn của ngài, là người Tôi tớ của Thiên Chúa. Ngài cũng nổi tiếng chăm
sóc người nghèo và thường ăn với hàng chục người nghèo mỗi ngày. Ngài cũng khuyên nhủ các
giáo sĩ của mình giúp đỡ người nghèo như một phần trách nhiệm chính của họ. Nếu họ từ chối,
ngài sẽ chuyển đổi một giáo sĩ mới thay thế chỗ của họ.
Chúng tôi sẽ bắt đầu năm học mới sau ngày lễ nghỉ Lao Động năm nay. Tôi khiêm tốn xin
anh chị em cầu nguyện cho các giáo viên, các em học sinh và gia đình của họ nữa. Tôi xin cảm ơn
trước. Chủ đề tôi chọn cho năm nay gói ghém trong bài thánh ca cổ điển Công giáo: Holy God We
Praise Thy Name (Chúng con ngợi khen Danh Chúa). Chúng ta bước vào năm học mới với niềm
hy vọng lớn lao và tin tưởng vào Thiên Chúa, và xin hãy cầu nguyện vì lời chuyển cầu của các vị
thánh cho mỗi lớp học của trường chúng ta.
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