
  
 
Kính thưa quý Soeurs, quý Thầy Cô, cùng các cựu nữ sinh Dòng Đức Bà quý mến, 
 
 
Hội Ngộ Chim Ca Mừng Nắng Hạ 2017 đã kết thúc một cách hoàn mỹ, để lại trong lòng chúng ta 
một dư âm ngọt ngào khó quên.  Còn đâu đây những tiếng cười ròn rã, những câu hò hét vang trời, 
những khuôn mặt quá thân thương.  Đây là công trình của tất cả chúng ta, vì mỗi Couventine đều 
mang lại cho kỳ hội ngộ vừa qua một sắc thái riêng biệt, độc đáo.  Nhưng chúng ta không thể không 
nhắc đến tài tổ chức khéo léo và tinh thần cộng đồng của Ban Tổ Chức 2017:  Mỹ Phượng (79) & 
anh Quang, Bích Lộc (76), Bích Liễu (83), Thuý Anh (80), Tú Anh (80), Huyền Châu (80), Kim Chi 
(81), Nina Tuyết Nga (83), Kim Oanh (76), Ngọc Ánh (77), Mai Lan (75), Bích Huyền (83), và Phương 
Thảo (79). 
 
Cũng trong tinh thần liên hoan và đoàn kết đó, Chim Ca Bốn Mùa ra đời, như hoài vọng của nhạc sĩ 
Hoàng Giác trong bản “Ngày Về”: 

 
Tha thiết mong tìm về bạn cũ 

Những cánh chim mịt mùng bạt gió 
Vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung mây 

Mờ khuất xa xôi nghìn phương 
 

Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10, 2019, những cánh chim cựu nữ sinh của Notre Dame du Rosaire 
(Hanoi), Notre Dame du Langbian (Dalat), và Regina Mundi (Saigon) đang lưu lạc khắp bốn phương 
trời, sẽ lại cùng nhau họp đàn trong khung trời Little Saigon nắng ấm, để hàn huyên tâm sự, chia sẻ 
những giây phút đằm thắm, sống lại những chuỗi ngày học sinh thần tiên vô tư lự, và để tôn vinh cái 
kho tàng giáo dục vô giá mà chúng ta đã hấp thụ được từ các Soeurs Dòng Đức Bà. 
 
Năm 2019 cũng đánh dấu 45 năm ra trường của niên khoá 74, 40 năm ra trường của niên khoá 79, 
và 60 năm cuộc đời của những bạn sinh năm 1959, tức là phần lớn của niên khoá 77. 
 
Ban Tổ Chức 2019 đang hội thảo một chương trình hội ngộ thật hào hứng và ý nghĩa để liên hoan 
những chặng đường quan trọng này.  Mọi chi tiết sẽ được lần lượt công bố.  
 
Rất mong đợi sự hưởng ứng nồng nhiệt và tham gia đông đảo của tất cả quý Soeurs, quý Thầy Cô, 
các cựu nữ sinh Dòng Đức Bà cùng các đấng phu quân và gia đình. 
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