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Mến chào chị Khóa Trưởng, khóa Phó, các chị trợ tá, các chị em khóa sinh, cùng tất cả mọi người 
đang thầm lặng giúp khóa 4 này,
Đáng lẽ hôm nay, cha Tuấn đang đồng hành với tất cả các chị em của Khóa 4 Nữ tại Dallas trong 
vai trò linh hướng. Thế nhưng ý Chúa lại muốn cha hiện diện trong tinh thần với mọi người thôi. 
Phải chăng như lời Thánh Phaolô nói: “Hữu hình là phù vân, vô hình mới trường cửu”, thế nên 
hiệp thông cách vô hình mà lại mang ơn huệ của Chúa dồi dào và lâu bền cho các chị đấy !
Về giáo xứ Lavang tại Ottawa, có chừng 300 gia đình, nay cũng đang bị tản mát vì cộng đoàn 
chưa được hiệp nhất. Nhà thờ chứa được chừng 250 người. Nhà xứ nơi cha ở thì đã cho một tổ 
chức xã hội thuê thời hạn 10 năm. Không có nhà xứ cho nên cha xứ phải đi ở trọ tại một nhà xứ 
khác của giáo xứ thánh Elizabeth cách đó 3 cây số. Hiện nay nhà thờ chưa có thánh lễ ngày thứ 
2,3, 4 cho giáo dân, nên mấy ngày này cha làm lễ riêng. Đang tập đi shopping và ăn fast food. Hy 
vọng chỉ trong giai đoạn đầu thôi. Nhưng cũng chính trong giai đoạn này mà sự hiệp thông với 
các anh chị em của Khóa 4 lại sâu xa hơn. Xin dâng tất cả những thánh lễ, những việc làm, những 
khó khăn, và tất cả buồn vui của đời sống người cursillita tại Ottawa, để cầu nguyện cho các chị 
em khóa sinh và các chị em có trách nhiệm lo cho khóa học được tràn đầy ơn thánh Chúa, tràn 
đầy hy vọng, tràn đầy niềm vui ơn cứu độ.
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