CẢM NHẬN KHÓA NỘI TRÚ HÈ 2019
Trọng kính Đức Cha Phêrô chủ chăn giáo phận thái bình,
người cha kính yêu của nội trú hè chúng con.
Kính thưa cha Giám Đốc nhà chung, cha giám đốc nội trú hè,
Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý Thầy chủng sinh, quí dì Nhà
Chung Thái Bình,
Kính thưa các bậc Cha mẹ, Quý Khách, và các bạn nội trú hè.
Hoa phượng nở, ve kêu báo hiệu cho chúng con mùa hè đã đến.
Mỗi người chọn cho mình một nơi nghỉ ngơi, vui chơi cho riêng
mình. Còn chúng con đây thì chọn Nhà Chung Thái Bình để làm nên
khóa nội trú hè yêu thương 2019, vì chúng con xác tín rằng, chính
Chúa đã mời gọi chúng con đến đây.
Khoảnh khắc mong chờ bấy lâu nay đã trở thành hiện thực, con
được lên nhà chung Thái Bình để học khóa nội trú hè 2919. Lúc bố
mẹ con đang làm hồ sơ cho con nhập học, thì con mới nhận ra rằng,
bố mẹ mình đã vất vả nặng nhọc sớm hôm để đổi lấy niềm vui cho
con. Các thủ tục nhập học đã xong, lúc tạm biệt bố mẹ tâm hồn con
bỗng nhiên nặng trĩu nhớ nhung gia đình.
Con cảm thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ và nhớ các em nhiều lắm.
Một tuần đã trôi qua, con đã bắt đầu quen với cuộc sống ở đây và đã
quen được nhiều bạn bè hơn. Con cảm nghiệm được đây là một gia
đình tràn ngập niềm vui và yêu thương, có đức cha, quí cha, quí thầy,
quí dì, và các bạn nôi trú. Con thấy quí cha, quí thầy, quí dì, rất hòa
đồng và vui vẻ với chúng con.
Nhưng tuổi trẻ chúng con chưa ý thức cao nên còn mải chơi hơn
học, nhiều khi đã làm cho quí cha, quí thầy, quí dì phải nghiêm khắc
nhưng con nghĩ rằng: quí cha, quí thầy, quí dì làm như vậy cũng chỉ vì
yêu mến và muốn cho chúng con trở thành người tốt mà thôi.

Trong các Thánh lễ được Đức cha, quí cha cử hành. Qua các bài
chia sẻ con lại được hiểu biết thêm về Chúa, để con vững mạnh hơn
trong đời sống Đức tin.
Ngày tháng dần trôi, con đã học được rất nhiều điều tốt lành ở
nơi đây như các giờ nhân bản của cha giám đốc nhà chung Giuse
Trịnh Tiến Thành, cha giám đốc nội trú hè, Giuse Mai Trần Diện và
quí cha, quí thầy, quí dì, Các ngài đã dạy cho chúng con rất nhiều đức
tính căn bản của con người, cách đối nhân xử thế, tương quan với bạn
bè và nhiều bài chia sẻ về lòng hiếu thảo, lòng biết ơn đối với các bậc
sinh thành.
Qua các bài chia sẻ đó, con đã nhiều lần muốn khóc nhưng quí
cha, quí thầy, quí dì đã dạy cho con đức tính "dũng cảm", nên con đã
kìm chế được và tự nhủ rằng: "Sau 43 ngày ở đây khi trở về con sẽ cố
gắng giúp đỡ bố mẹ, các công việc với khả năng của mình, để bố mẹ
đỡ vất vả, học cách bỏ đi cái tôi, biết tiết kiệm, không cãi lại ông bà,
bố mẹ và yêu thương các em nhiều hơn.
Bố mẹ phải đi làm từ sáng sớm đến chiều tàn mới về, con cảm
thấy rất thương bố mẹ nhiều lắm, nên đã cố gắng cầu nguyện với
Chúa nhiều hơn, để bố mẹ luôn được mạnh khỏe và bình an nuôi dạy
con nên người.
Ngoài các giờ học nhân bản, (học kĩ năng sống) còn có các giờ
học tiếng anh, giờ học năng khiếu: đàn, sáo, guitar, organ... Con tự đặt
cho mình các mục tiêu là chăm chỉ học tập để không phụ lòng bố mẹ.
Giờ tiếng anh, các cha, các thầy các dì, dạy cho con về bộ lễ tiếng anh
để được tham dự thánh lễ bằng tiếng anh, vì con được thờ phượng
Chúa bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Giờ kinh nguyện, giờ thể thao, giờ cơm và các giờ khác cũng rất
vui. Mỗi tối Chúa nhật, chúng con được quí cha, quí thầy, quí dì
hướng dẫn chúng con tham gia chương trình văn nghệ và hát cho nhau
nghe, con thấy bạn nào cũng vui vẻ và năng động khi lên biểu diễn,
còn các bạn nữ với những điệu múa rất mền mại và vui tươi.

Khóa nội trú hè đối với con chất chứa đầy cung bậc cảm
xúc. Con chỉ có thể nói lên lời: "Con cảm ơn" Đức Cha Phêrô, người
cha kính yêu của chúng con, ngài đã tạo mọi điều kiện cho chúng con
tham gia khóa nội trú hè này. Mặc dù Ngài rất bận mải công việc,
nhưng chúng con luôn thấy được tình yêu của ngài dành cho chúng
con ngang qua quí cha, quí thầy, quí dì nơi nhà chung này.
Cách riêng, chúng con cảm ơn cha quản lý, quý thầy, quý dì, làm
bếp từ sáng sớm cho đến đêm khuya, đã vất vả hàng ngày với thời tiết
mùa hè khắc nghiệt, nấu cho chúng con những bữa ăn rất ngon và bổ
dưỡng.
Chúng con cũng cảm ơn bố mẹ vì đã cho chúng con đi học khóa
nội trú hè tại nhà chung giáo phận thái bình, khi trở về chúng con sẽ
cố gắng thực hành những gì chúng con đã học được.
Giờ đây, chỉ còn một ít thời gian nữa thôi, là con sẽ trở về với
gia đình, tạm xa Đức cha kính yêu, quý cha, quý thầy, quí dì nhà
chung Thái Bình và các bạn bè thân yêu của con. Hẹn gặp lại tất cả
các bạn vào hè năm sau nhé!
Cuối cùng, con xin Chúa và Mẹ Maria phù hộ các giáo hữu ban
muôn ơn lành trên Đức cha, quí cha, quí thầy, quí dì, và các bậc sinh
thành, luôn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.
Con xin chân thành cảm ơn.

