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Cha ôi! 
Con thi  đậu rồi! 
Trước khi con mừng là con phải cảm tạ Chúa vì sự giúp đỡ rất lớn của Cha. 
Chắc chắn con không thể nào nói hết tâm tình biết ơn và cám ơn cho cân 
xứng, nhưng con tin Chúa sẽ khắc ghi tất cả những gì mà Cha đã ân thầm dành 
cho con để con đạt kết quả tốt đẹp trong kỳ thi này. 
......... 
Con sẽ cố gắng làm phát triển những gì CHúa ban để phục vụ 
trong tinh thần khiêm tốn và dấn thân. 
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Con xin cám ơn Cha, cám ơn Thầy đã rất vất vả vì chúng con. Xin Thiên Chúa 
chúc lành và ban muôn ơn lành, sức khỏe, sự thánh đức trên Cha và Thầy, xin 
thêm lời cầu nguyện cho chúng con. Tất cả là hồng ân 
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Trước hết, con xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã nhận lời và ban ơn cho tất cả 
mọi người trong nhóm DipLCM của chúng con có được kết quả thi tốt đẹp! 
Kế đến, con xin chân thành cảm ơn Cha Xuân Thảo, Soeur Thúy. Là những 
người bề trên, giống như cha mẹ, đã hết lòng quan tâm, lo lắng và dõi theo bước 
chúng con từng ngày, từng ngày... mong cho chúng con vượt qua từng kỳ thi 
với những kết quả tốt nhất. 
Con cũng xin gửi lời cảm ơn đến các Soeur dòng MTG Gò Gấp, đặc biệt là 
Soeur Vị. Các Soeur đã rất chu đáo, tạo những điệu kiện thuận lợi nhất để 
chúng con yên tâm, tập trung trí lực lo việc thi cử được tốt đẹp. 
Xin cho con được nói lời tri ân đặc biệt sâu sắc đến thầy Phạm Kim. Một người 
Thầy rất đặc biệt mà con vẫn cứ thích gọi là "Bác". Con không biết phải nói thế 
nào để diễn tả hết được sự biết ơn và lòng kính trọng của con đối với Bác. Tuy 
đã đi dạy nhiều năm nhưng con chỉ mới thật sự cảm thấy "yêu" nghề dạy đàn từ 
khi được làm học trò của Bác. Bác đã truyền cho con nhiệt huyết, sự kiên 
nhẫn, và nhất là "cái tâm" đối với nghề, đối với học trò, mà theo con, đó là điều 
không thể thiếu của một người Thầy.... 



Nguyện xin Chúa và Mẹ lại tiếp tục ban ơn lành xuống trên Cha, quý Soeur và 
Thầy. Để Cha, quý Soeur và Thầy luôn được bình an, nhiều sức khỏe, để tiếp 
tục dìu dắt chúng con và những thế hệ sau nữa trên con đường tri thức. 
Bản thân con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể là cầu nối đưa âm nhạc đến với 
mọi người. 
Kính chúc Cha, quý Soeur và Thầy, ngày Nhà Giáo Việt Nam nhiều niềm vui! 
Tri ân! 
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Kinh tham Cha rat kinh men! 

Hom nay con co dip goi email cho Cha lan dau tien, va cung la loi TA ON 
DAU TIEN Cha da tao cho chung con rat nhieu co hoi, dieu kien va loi 
khich le de hom nay chung con dat KET QUA nhu Long Cha va Thay mong 
muon, tuy khong dac sac nhung cung lam vui long Cha va Thay roi. Chung 
con con phai hoc hoi them rat nhieu kien thuc moi co the tien xa hon, kinh 
xin Cha tiep tuc tao dieu kien de chung con tien buoc theo Loi Thay chi 
day. Mung ngay Nha Giao VN sap toi con xin Chua thuong ban cho Cha va 
Tinh Dong duoc doi dao suc khoe, tran day on Chua, de chung con van con 
co hoi RA VAO Trung Tam dao luyen them nhung gi con thieu sot.  
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