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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Thời gian này trong năm, chúng ta đặc biệt chúc mừng và chúc phúc cho các sinh viên tốt
nghiệp của chúng ta. Xin vui lòng cùng với tôi chúc mừng 54 em tốt nghiệp lớp 8 từ trường giáo
xứ chúng ta. Chúng ta sẽ vinh danh các sinh viên trường học chúng ta vào ngày thứ Tư mùng 8
tháng 6, lúc 7 p.m. Tôi muốn nói lời thay mặt cho toàn thể cộng đồng chúng ta rằng chúng ta tự
hào về thành tích của tất cả các sinh viên tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, và sinh
viên cao đẳng nữa; lời chúc mừng cũng được gửi đến các bậc phụ huynh và các thành viên trong
gia đình rất tự hào về các em – tốt lắm! Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành cho các em khi các
em mở ra cánh cửa cho hành trình kế tiếp trong cuộc đời các em đầy hứng khởi và phúc lành.
Năm nay, tôi cũng muốn vinh danh và chúc phúc cho 6 em sinh viên tốt nghiệp từ trường Trung học phổ thông
Ste. Anne ở Haiti. Đây là lớp tốt nghiệp đầu tiên từ trường Ste. Anne. Thật tuyệt vời nhìn thấy sự hỗ trợ tài chánh của
chúng ta qua ủy ban Đồng Hành với Haiti (Standing with Haiti) đang thay đổi cuộc sống của anh chị em chúng ta ở
Haiti như thế nào. Khi cầu nguyện hàng tháng cho cộng đồng anh chị em chúng ta trong tuần lễ này, xin hãy cầu
nguyện cách đặc biệt cho 6 em nam, nữ trẻ tuổi này, để cuộc đời các em mãi mãi được thay đổi nhờ lời cầu nguyện
và sự hỗ trợ của chúng ta.
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Chúc mừng lớp tốt nghiệp năm 2022!
Lời nguyện Tốt Nghiệp
Lạy Cha,
Con có kiến thức, vì vậy xin Cha chỉ cho con bây giờ biết sử dụng chúng một cách khôn ngoan,
và tìm ra cách thức thế nào
để làm cho thế giới con đang sống trở nên tốt hơn một chút,
và làm cho cuộc sống đối diện với những vấn đề của nó dễ dàng hơn một chút.
Xin ban cho con đức tin và lòng can đảm, và đặt mục đích
vào trong những ngày sống của con, và chỉ cho con làm thế nào để phụng sự Cha một cách hiệu quả.
Vì vậy, xin cho mọi học vấn, mọi kiến thức và mọi kỹ năng của con,
tìm thấy sự hoàn thành thực sự của chúng khi con học biết làm theo thánh Ý Cha.
Và xin cho con luôn ý thức mọi việc con làm,
Rằng kiến thức đến từ sự học hỏi, và sự khôn ngoan đến từ nơi Cha. Amen.
Xin hãy đến, lạy Thánh Thần Thiên Chúa!

Cha Tom
Chánh xứ

