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BÀI CÁM ƠN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH NỘI TRÚ HÈ 2019 

 

Trọng kính Đức Cha Phêrô chủ chăn giáo phận Thái Bình. 

Kính thưa quí Cha Giám Đốc, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý Thầy 
chủng sinh, quí Dì, Nhà Chung Thái Bình. 

Kính thưa Quý Khách, cách riêng Quý Phụ Huynh cùng các con nội 
trú thân mến. 

Trước hết, con xin được thay lời cho quí bậc phụ huynh, cùng 401 con em 
Nội Trú Hè 2019, trong và ngoài giáo phận, (17 tỉnh thành trong cả nước) 
dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho các gia 
đình chúng con. 

Trong ngày lễ bế giảng nội trú hè 2019 hôm nay, các gia đình phụ huynh 
chúng con xin dâng lên Đức Cha Phê rô Giám Mục Giáo Phận Thái Bình, lời tri 
ân, cảm tạ. Đức Cha đã quy tụ con em chúng con trong và ngoài giáo phận, khắp 
các tỉnh thành trong cả nước, không phân biệt lương giáo về ngôi nhà chung này 
để làm nên khóa nội trú hè yêu thương 2019.  

Dù bận mải với biết bao công việc mục vụ của giáo phận, Đức Cha vẫn 
luôn dành thời gian quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ con em chúng con, Đức 
cha luôn là một người Cha, người Thầy và người Bạn của các em nội trú. 
Theo tinh thần của Cha thánh Gioan bốt-cô nhà giáo dục đại tài cho các trẻ em 
thanh thiếu niên. Về (kĩ năng sống) và phát triển toàn diện con người, trong đời 
sống thiêng liêng, đạo đức, nhân bản, từ lời ăn tiếng nói, đi đứng, ngủ nghỉ, học 
tập và giải trí. 

Chúng con kính chúc Đức Cha luôn bình an mạnh khỏe trong tình yêu của 
Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Phù hộ các giáo hữu, Thánh Phê 
Rô Quan Thầy, ban muôn ơn lành trên Đức Cha.  

Các gia đình phụ huynh chúng con xin tri ân tới, Cha Giám Đốc Nhà 
Chung, Cha Giám Đốc Nội Trú Hè 2019, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý 
Thầy chủng sinh, quí Dì Nhà Chung Thái Bình. Chúng con là cha mẹ, biết rất rõ 
tính tình và con người của những con em chúng con: Thế nên chúng con cảm 
nhận được sự hi sinh lớn lao, tình thương, mến thương, sự kiên nhẫn và lòng 
quảng đại của quý Cha, quý Thầy, quí dì, trong việc dạy dỗ, giáo dục và hướng 
dẫn từng em Nội Trú, trong suốt bốn mươi ba ngày qua. Chúng con nguyện xin 
Thiên Chúa, luôn chúc lành trên Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý Thầy chủng 
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sinh, quí Dì., Để các ngài luôn an vui trong đời dâng hiến và tiếp tục nâng đỡ 
hướng dẫn con em chúng con. 

Cách riêng, các gia đình chúng con, cũng không quên công lao vất vả 
trong những ngày hè nóng bức khu vực nhà bếp của cha quản lý, quí thầy, quí dì 
bên ẩm thực. Ngày ngày, từ sáng sớm cho đến đêm khuya lo cho con em chúng 
con có những bữa ăn ngon và bổ dưỡng. Xin Chúa chúc lành trả công bội hậu 
cho cha quản lý, quí thầy, quí dì. 

Các gia đình phụ huynh các em nội trú, xin chân thành cảm ơn quí vị ân 
thân nhân, đã cầu nguyện và giúp đỡ con em chúng tôi về tinh thần cũng như vật 
chất. Xin Chúa chứng giám lòng quảng đại trả công bội hậu và chúc lành cho 
quí vị. 

Các gia đình phụ huynh chúng con, xin chân thành cảm ơn cha chánh, cha 
phó, quí hội đồng mục vụ, quí ban nghành đoàn hội nhà thờ chính tòa, đã tạo 
mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ về tinh thần cũng như cơ sở vật chất, nhà thờ, 
nhà xứ, lớp học, để con em chúng con có chỗ kinh lễ, học tập, nghi ngơi và vui 
chơi. Xin chúa trả công bội hậu cho quí cha và toàn thể quí vị trong ban hội 
đồng giáo xứ. 

Trước khi ngừng lời, các gia đình phụ huynh chúng con kính mong Đức 
Cha phê rô, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý Thầy chủng sinh, quí dì, Nhà 
Chung Thái Bình, tiếp tục yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ con em chúng 
con, để nhờ đó, con em chúng con cũng được hưởng một nền giáo dục nhân bản 
Kitô giáo.  Xin Chúa chúc lành và chứng giám lòng quảng đại trả công bội hậu 
cho Đức Cha, quí cha, quí thầy, quí dì và toàn thể quí vị. 

Để tỏ lòng biết ơn: quý phụ huynh chúng con, dâng lên Đức Cha phê rô 
lãng hoa tươi, kính xin Đức Cha vui nhận tấm lòng thành của chúng con.  


