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Chị Em Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ Xin chân thành kính chúc:
Các Tâm Hồn Thánh Hiến,
Quý Ông Bà Cố cùng Thân Quyến, Ân Nhân và Bạn Hữu

Một Mùa Giáng Sinh An bình, Thánh đức,
Năm Mới 2017 Khang an, Hạnh phúc
Trong tay Đức Trinh Vương Maria, cùng Thánh Tử Giêsu.
Với lòng biết ơn Chị Em sẽ dâng kinh nguyện từ 17 đến 25 tháng 12,2016
cầu cho Quý Vị.
Và đây là món qùa Giáng Sinh đơn sơ xin được gửi tới quý vị:

Hồng Ân Bê-Lem
Kề bên hang đá Bê-Lem
Con qùy kính cẩn trông xem Mẹ Hiền
Tình yêu Thiên Chúa vô biên,
Trao ban trần thế Con Chiên cứu đời.
Ngôi Hai Nhập Thể làm người
Do công Mẹ Chúa thưa lời Xin Vâng
Bê-Lem con tới kính dâng
Đôi lời với Mẹ con nâng cõi lòng.
Con yêu Mẹ Chúa Hài Đồng
Tri ân cảm ta phúc hồng Bê-Lem.
Sr. Martha Thu Hằng, CMR.

Springfield ngày 3 tháng 12, 2016
Kính Thưa Quý Vị,
Lời chúc kèm với lời cầu nguyên chân thành trong Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, chúng con tin tưởng quý
vị được tràn đầy niềm bình an Con Thiên Chúa đem đến từ trời cao. Niềm bình an này sẽ tăng hạnh phúc cho mái
ấm gia đình, mang lại nghị lực cho những ai vất vả lo cho cuộc sống đồng thời tạo lập niềm hy vọng cho giới trẻ,
mang lại sự an ủi cho tuổi gìa... nhất là trong thế giới hiện tại, sự bình an là món quà rất đáng trân trọng và ước ao.
Thăm Mẹ Dòng tại Việt Nam: Từ kỳ hè đến nay chúng con đã có 5 chị em lần lượt thay nhau về thăm Mẹ Dòng.
Mỗi khi có dịp về thăm gia đình tại Việt Nam, chị em đều ghé qua một vài ngày hay một vài tuần để kính thăm Chị
Tổng Phụ Trách và các chị em tại Việt Nam... Điều mà chúng con nhận ra là Nhà Mẹ đang thực hiện một chương
trình xây cất rất quy
mô. Đợt này là đang
xây một khu nhà khá
lớn, tầng dưới làm nhà
hội và tầng trên là nhà
nguyện.
Thời gian
khởi công đã hơn một
năm nên nhà thầu hứa
sẽ xong vào tháng 3, và
sẽ được tổ chức
"Khánh Thành" vào
cuối tháng 5, 2017.
Một ơn mà chị em vẫn
(Hình bên trái là hiện tình xây cất vào cuối tháng 10, 2016 và bên phải là vẻ đẹp sau khi hoàn thành)
hằng cầu nguyện là cho
sự an toàn cho thợ xây dựng... và tới nay sự an toàn vẫn là phép lành của Thiên Chúa và Mẹ Maria tiếp tục ban.

Holy Christmas & Blessed New Year

Hai chị Trinh Vương sinh viên du học thăm chị em tại Irving, TX. Chị Liêm thăm Chi Dòng từ Việt Nam.

Chị em giúp thu dọn nhà vệ sinh cho nữ giới tại Ngày Thánh Mẫu.

Chị Janine Vân, CMR., hướng
dẫn nhóm trẻ trong vùng DallasFort Worth gồm 22 em tham dự
đại hội World Youth Days vào
cuối tháng 7, 2016 tại Krakow,
Balan, và thăm viếng những kỳ
tích trong đất nước này.
Cuối hè chị em chúng con,
những ai có thể, về lại với nhau
mừng Lễ Mẹ TRINH VƯƠNG
(Aug. 22) bổn mạng chính của
Dòng tại Springfield.
Một dịp nữa là Thanksgiving, tất
cả mọi chị em tu họp để mừng
Ngày Tạ Ơn vào chiều Thứ Năm.
Thứ Sáu mừng các Thánh Tử Vì
Đạo Việt Nam cách trong thể.
Thứ Bảy chúng con dâng lễ Kính
Mẹ Trinh Vương cầu nguyện
cách riêng cho Chi Dòng trong
dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.
(Dec 1st, 1986)
Cuối hè 2016 chúng con có thêm
hai chị ra trường đại học, nơi quê
hương này văn bằng là giấy chứng
nhận nói lên các chị có đủ khả
năng phục vụ tha nhân. Cám ơn chị
Marie Diễm Trang và chị Faustina
Ánh Tuyết đã kiên tâm dùi mài
kinh sử!

Đến và Xem - Come and See
Cộng đoàn Trinh Vương tại
Irving, Texas là nơi thường tổ chức
các khóa Come & See cho các
thanh thiếu nữ.
Đến và Xem đã trở thành danh
hiệu cho hầu hết các chương trình
giới thiệu các ơn gọi trong Giáo
Hội, để những người muốn tìm
hiểu về ơn gọi tu sĩ, linh mục... đến
sống thử ít lâu trước khi quyết định
đường hướng cho cuộc đời mình.
Thời gian tìm hiểu dài vắn theo
nhu cầu của mỗi cá nhân. Chi
Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ, mỗi
năm vài ba lần cũng mở cửa đón
nhận những thiếu nữ muốn tìm hiểu
về ơn gọi Trinh Vương. Trong dịp
này các em có cơ hội sống ngay
trong cộng đoàn với các Sơ, cùng
sinh hoạt: cầu nguyện, ăn uống vui
chơi và có thể hỏi "Tại sao Sơ đi
tu?" Ước mong nếu thanh nữ nào còn do dự về ơn gọi của mình thì hãy cho mình một cơ hội "Đến và Xem cho biết"(469-417-0123).
Để đồng hành với giới trẻ, chị em chúng con cũng cố gắng tham dự những khóa học chung của Giáo Hội hoàn vũ hay của những
địa phận chúng con phục vụ để học hỏi về các ngành mục vụ trong Giáo Hội hoặc tham dự các khóa bồi dưỡng với hy vọng có
thể giúp cho giới trẻ ngày nay gặp được Thiên Chúa trong cuộc sống của các em qua việc tổ chức các khóa tĩnh tâm & linh thao.

Chị em chúng con kính chúc Quý Vị Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2017 tốt lành!

