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Kính gửi các gia đình
Hôm nay khi tôi viết, tôi hy vọng và cầu nguyện quý vị và gia đình thân yêu của quý vị được an toàn và mạnh khoẻ. Tuần này
chúng tôi đã chuyển sang Hạn chế Giai đoạn 4 và với điều này, vai trò của các trường học đối với các gia đình lại thay đổi một lần
nữa. Chúng tôi tiếp tục với việc học từ xa và linh hoạt cho tất cả học sinh - sự thay đổi đáng kể là các học sinh được phép có mặt
tại chỗ để giám sát. Chúng tôi đang được chỉ đạo để giảm thiểu cả học sinh và nhân viên tại chỗ trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan
của virus. Tôi cảm ơn tất cả các gia đình mà chúng tôi đã nói chuyện trong vài ngày qua đã hỗ trợ chúng tôi đạt được điều này.
Một nỗ lực cộng đồng, mà tôi rất biết ơn.
Tôi đã nói chuyện rất lâu với nhân viên ngày hôm qua, về “Điều gì là cần thiết? tại thời điểm này. Câu trả lời của họ tôi đoán sẽ
rất giống như của quý vị…sức khỏe tốt, cầu nguyện, kết nối, gia đình, cư xử nhẹ nhàng hơn và tìm thấy sự biết ơn và niềm vui
trong các sự kiện nhỏ hoặc không phải sự kiện trong cuộc sống của chúng ta. Đôi khi “ít hơn lại nhiều hơn".
Học tập cho con quý vị là quan trọng, không có gì nghi ngờ. Tuy nhiên, quan trọng hơn tại thời điểm này, là phúc lợi và chăm sóc
lẫn nhau. Nhiều người sẽ và đã mất việc làm, không khỏe với virus hoặc đang phải vật lộn với điều bình thường mới mà tất cả
chúng ta đều thấy mình trong đó: học tập ở nhà và làm việc tại nhà chỉ là một ví dụ về điều này.

Xin hãy hiểu tất cả các học sinh và gia đình đều trong vị trí tương tự trên toàn thế giới. Đây là một đại dịch toàn cầu. Con quý vị
sẽ học cách khác vào lúc này, nhưng hãy nhớ các em sẽ học và các em không đơn độc… tất cả học sinh đều trong vị trí tương tự
với việc học tập của các em. Khi học sinh trở lại trường, vâng, các em có thể không đạt được những gì các em thường có, nhưng
các em sẽ không đơn độc. Vai trò của chúng tôi là các nhà giáo dục phải hiểu việc học của các em nằm ở đâu và đưa các em tiến
tới. Một nhiệm vụ, mà các nhà giáo dục trường St Bernadette, đã rất giỏi. Và tôi có thể đảm bảo đó là những gì chúng tôi sẽ làm
một khi các em trở lại trường. Và điều này sẽ xảy ra. Chúng ta cần kiên nhẫn và tín thác vào Chúa.
Tôi đã đính kèm một liên kết đến một cuốn sách có tên Windows được viết bởi Patrick Gues và Jonathon Bentley về trải nghiệm
của một đứa trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi lịnh đóng cửa. Nó đẹp, trấn an và nắm bắt được tinh thần kết nối của con người.
Quý vị có thể muốn xem điều này với con của quý vị
https://www.youtube.com/watch?v=_yQv4_rhhU4
LỜI NGUYỆN
Thứ bảy này ngày 8 tháng Tám là Ngày lễ của Mary MacKillop, vị thánh đầu tiên của nước Úc. Lời cầu nguyện này phản ánh công
việc can đảm của Thánh Mary MacKillop. Xin cho chúng ta có thể nhớ những nghịch cảnh mà bà đã gặp phải và sự dũng cảm mà
bà đã thể hiện trong suốt cuộc đời mình.
Thiên Chúa luôn rộng lượng
Ngài đã truyền cảm hứng cho Thánh Mary MacKillop
Để sống cuộc sống của bà trung thành với Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô
và liên tục mang lại hy vọng và khuyến khích
cho những người đã nản lòng, cô đơn hoặc túng thiếu.
Với sự tự tin vào sự quan phòng rộng lượng của Ngài
và thông qua sự can thiệp của Thánh Mary MacKillop
Chúng tôi xin Ngài nhận lời cầu xin cho chúng tôi sự dũng cảm trong suốt thời gian
này.
Chúng tôi xin cho đức tin và hy vọng của chúng tôi sẽ được Chúa Thánh Thần nhóm
lửa một lần nữa
để chúng tôi cũng vậy, như Mary MacKillop, có thể sống với lòng can đảm, tin
tưởng và cởi mở.
Thiên Chúa luôn rộng lượng xin nhận lời cầu nguyện của chúng tôi.
Chúng tôi cầu xin điều này nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen
Hãy bảo trọng, giữ an toàn, Thiên Chúa chúc lành
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