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Dòng Trinh Vương – Chi Dòng Hoa Kỳ
Xin kính chúc
Qúy Cha, Qúy Tu Sỹ,
Qúy Ông Bà Cố và Thân Quyến,
Qúy Ân Nhân và Bạn Hữu
Một Mùa Giáng Sinh
tràn đầy hồng ân Thiên Chúa
Và Một Năm Mới Bình An
trong sự chở che của Mẹ Maria Trinh-Vương.

Thiệp Mời
Thiên Chúa Cửu Trùng khẩn xin sự hiện diện của bạn trong dịp
Con của Ngài thân hành đi vào thế giới.
Sự kiện chưa từng có này sẽ được cử hành tại hai nơi:
Thiên đàng và Trần thế.
Vào ngày 25 tháng 12.
Xin bạn dùng 4 tuần tiếp tới để chuẩn bị cho Lễ Hội.
(Phỏng dịch từ “The Word Among Us – Advent 2017)

Thật là một vinh dự lớn lao! Chúng ta đáp lễ thế nào đây?

Springfield ngày 4 tháng 12, 2017
Chúng con xin chia sẻ tin tức trong Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ những tháng qua:

Chị Tổng Phụ Trách viếng thăm

Nhân dịp chị Tổng Phụ Trách Angela Hưng và chị Tổng Phụ Tá Têrêsa M. Kha từ
Việt-Nam qua thăm các chị đang du học tại Hoa Kỳ, hai Chị đã ghé qua thăm
chị em tại nhà Chi Dòng ở
Springfield ngày 14 và 15 tháng
7. Qua những câu chuyện hàn
huyên chia sẻ, hai Chị cho biết
về những tu viện mới của Dòng
tại những thí điểm truyền giáo
tại Việt-Nam. Dân chúng rất
nghèo, nhưng tâm hồn họ rất
đơn thành. Họ thật là những
“mảnh đất mầu mỡ” để các tông
đồ Trinh-Vương gieo rắc hạt
giống Tin Mừng.

Mừng Lễ Bổn Mạng Dòng

Đức Cha dâng Thánh Lễ trong Nhà Nguyện của Chi Dòng

Một số chị em, Đức Cha và các Cha đồng tế lấy hình kỷ niệm

Hai Đức Cha chung vui với chị em

Qua sự quan phòng của Thiên Chúa, tu viện chính của Chi Dòng chúng con được xây cất ngay bên Tòa Giám Mục của địa phận
nên mỗi năm, vào lễ Mẹ Trinh Vương bổn mạng chính của Dòng, tiện cho Đức Cha của địa phận ghé vào mừng chung với
chúng con. Năm nay Đức Cha tại vị Edward Rice dâng Thánh Lễ, sau đó có thêm Đức Cha hưu John Leibrecht cũng đến dùng
tiệc mừng. Chị em chúng con thì chỉ có 15 chị em từ các nơi có thể về mừng tại nhà chính trong dịp này.

25 Năm Thành Lập và Phục Vụ tại Kansas City, Missouri

Tu viện tại Kansas City

trong dịp Giáng Sinh

Năm 1992 với con số chị em tăng thêm, Chúa và Mẹ đã dẫn đưa chúng con đến thành phố Kansas, thành lập một cộng đòan để
phục vụ dân Chúa tại đây. Cùng với Cha xứ tiền nhiệm Phan-Trọng-Hanh chúng con khởi đầu chương trình giáo lý và Việt ngữ
cho giáo xứ từ năm đó, nên đầu tháng 10 vừa qua, chúng con đã cùng với Giáo xứ 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam mừng 25 năm
“Các Sơ Trinh-Vương” phục vụ tại Kansas và cũng mừng chương trình giáo lý Việt ngữ của giáo xứ đã sinh họat được 25 năm.
Xin qúi vị xem một vài hình ảnh chúng con in kèm đây.

Những Sơ hiện đang hoặc đã một thời phục vụ
hoặc là sinh viên đi học tại cộng đòan Kansas City.

Đón tiếp chị em Trinh-Vương du học

Các Thầy Cô và các em thiện nguyện trong Lễ Hội mừng 25 năm

Trong số 9 chị em Trinh Vương đang du học tại Hoa Kỳ, năm nay chúng con
hân hạnh được gặp gỡ 3 chị (Sơ Dân, Sơ Khuê, và Sơ Thuận) tại Đại Hội Thánh
Mẫu, Carthage-Missouri. Sau đó các chị ghé thăm chị em chúng con tại nhà chính
của Chi Dòng tại Springfield, và hôm sau chúng con đưa các chị đi St. Louis ở lại
thăm viếng cộng đòan St. Louis được hơn hai ngày.
Các chị và chúng con đã có “good time” đi tham quan một vài địa danh nổi
tiếng của thành phố St. Louis. Đặc biệt là một chị em của chúng con là Sơ Veronica
Dao có cơ hội giới thiệu các chị tới tham quan chỗ phục vụ của Sơ là phòng khảo
nghiệm máu và tế bào cho bệnh nhân tại Barn-Jewish Hospital . Để được vào nơi
này, mọi người đều phải mặc áo khóac mầu xanh. Trong buổi tham quan, các chị có
dịp hàn huyên với các bạn đồng nghiệp của Sơ Dao và quan sát các máy móc rất tân
kỳ mà Sơ Dao dùng trong việc phân tích máu và các tế bào.
Ngòai thời giờ thăm viếng bên ngòai, các chị cũng có thời giờ trong cộng
đòan để chị em cùng cầu nguyện, dùng cơm, và chia sẻ những chuyện "trên trời,
dưới đất" trong đời sống hiến dâng, học hành, tông đồ.

Trước thềm Năm Mới 2018, chúng con chân thành cám ơn Qúi Vị đã cầu nguyện và giữ mãi tình thân với Chi Dòng chúng con.
Theo truyền thống tốt đẹp của Chi Dòng, các cộng đòan chúng con sẽ dâng kinh nguyện từ ngày 17 tháng 12 đến ngày Lễ Chúa
Giáng Sinh để xin Chúa đổ tràn muôn hồng ân trên Qúi Vị và gia quyến.

Holy – Merry Christmas & Blessed – Happy New Year

