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Provincial Note
Dear Family and Friends,
Rejoice in hope, because hope brings joy and peace! While we carefully attempt to recover from the onslaught of the vicious pandemic that has disrupted our daily rhythm and claimed countless human lives, we
also witness certain truths that humble us and direct us to the assurance of the absolute Truth. This year has
been especially challenging for everyone: economic activities were greatly affected, tourism saw its worst
collapse, employment rates perched precariously in most labor forces, robust health care systems around
the world almost caved in, and relationships strained in the face of social distancing. However, notwithstanding these phenomena, we find ourselves not disheartened nor shall we ever be because God is still in
control and we have a confident expectation of good things to come.
As Christians, our faith in the Eternal Truth shapes our human perception of these historical and worldwide events. Countless Scripture passages unfailingly recount how God spoke through divine messengers
and prophets, constantly reminding individuals and communities: “Be not afraid!” For instance in the Annunciation narrative, the angel appears and assures Mary (and Joseph in his dream) with these same consoling words. Likewise, these are the very same words spoken by the angel to the women who came to
witness the empty tomb the day after Sabbath. Hence, seeing the powerful forces and structures of the world
render powerless by an almost invisible health adversary leaves us dauntless. Moreover, we find ourselves
strengthened by God’s word and promise: “If you remain in my word, you will truly be my disciples, and
you will know the truth, and the truth will set you free.” (Jn 8:31-32)
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Furthermore, we are an Easter people who possess a deep sense of courage that springs from our faith
hopeful expectation. This is a Christian courage that not only liberates us from ephemeral fears, but is a
courage that delivers us from all apprehension in and through the humble acceptance that we are vulnerable. Courageous people are those who feel and understand what it means to be anxious. Citing J. Pieper’s
Four Cardinal Virtues, Timothy Radcliffe, O.P. reiterates, “without vulnerability, there is no possibility of
fortitude.” (What’s the Point of Being Christian?, 71) Indeed, deep within the core of our faith we find the
cross – “the image of an utterly vulnerable person, hurt unto death.” (Ibid., 72)
Even in His glorified state, the resurrected Christ still had His wounds seen and touched by Thomas and
the apostles days after the miracle. These wounds connect us with our Lord’s triumph over pain and death:
He partakes of our worries and wounds while we, on the other hand, share in His victory. Amidst the crises
we face today, the fears and hurt we experience are the very signs that the risen Christ is united with us.
Sharing in our personal crucifixion and healing, Jesus fortifies us so that we have the courage to live life fully
and more meaningfully.
As Dominicans, our life is centered on Veritas, which is truth. Jesus testified to the truth and taught the
truth because He himself is “the way, the truth and the life.” (Jn 14:6) This Truth is the “Word that became
flesh and made his dwelling among us.” (Jn 1:14) Christ’s communion with humanity has brought us to
conquer today’s suffering and death. This is the TRUTH we all hold on to – our WAY to the LIFE that never
ends. Let us never lose heart and never lose that deep desire for God who is Truth!
Entering into the Advent and Christmas seasons, let us be mindful of the mystery of the Incarnation: Truth
is in our midst and has found a home in our frail hearts. There is nothing to fear. May the peace and joy of
the Newborn King be with you and your family this Christmas and throughout the New Year.
Pax Christi,

Sr. Maria Theresa Kim Hong Nguyen, OP
Provincial Superior
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Cover: Christ statue as part of the
Fisherman’s Memorial in Palacious Texas.
The ascent to Jesus Christ, who is
“the way, the truth and the life.”

Lời Ngỏ
Kính gửi quý thân nhân, ân nhân và bạn hữu,
Trong hy vọng, chúng ta hãy hân hoan mừng vui vì chính hy vọng đem lại sự bình an và niềm vui! Trong khi chúng ta miệt
mài chống trả những tấn công tàn bạo của đại dịch làm đảo lộn nhịp sống hàng ngày và lấy đi biết bao mạng sống, người
người phải đối diện với những khó khăn như: những chuyển biến kinh tế ảnh hưởng rất sâu đậm, nền du lịch chứng kiến sự
sụp đổ cách tồi tệ, tỷ lệ thất nghiệp đi lên rất cao làm cho mọi lãnh vực lao động trở nên bấp bênh. Dầu có những hiện tượng
này, chúng ta không bao giờ ngã lòng mà phải khiêm tốn nhìn nhận rằng chúng ta phải quy hướng cuộc sống về nguồn chân
thật tuyệt đối. Qua đó chúng ta không thất vọng vì Thiên Chúa vẫn quan phòng săn sóc và chúng ta vẫn tin vào một tương lai
tươi sáng và tốt đẹp hơn.
Với niềm tin Kitô, chúng ta được cắm rễ nơi sự Thật Vĩnh Cửu, chính sự Thật giúp uốn nắn cái nhìn của chúng ta về những
biến chuyển trong lịch sử trên thế giới. Biết bao đoạn Kinh Thánh đã không ngừng nhắc nhở từng người và các cộng đoàn lời
Chúa phán qua các ngôn sứ và tiên tri: “Đừng sợ!” Ví dụ trong câu chuyện Truyền tin, thiên thần xuất hiện và đảm bảo với Đức
Maria (và Thánh Giuse khi ngài đang ngủ) với những lời an ủi “Đừng sợ.” Cũng lời an ủi này, thiên sứ nói với những người phụ
nữ đến thăm ngôi mộ trống sau ngày Sa Bát. Do đó, khi thấy các quyền lực và cấu trúc kiên cố của thế giới phải bất lực bởi một
kẻ thù gần như vô hình chúng ta không thất vọng. Bởi vì, niềm tin của chúng ta được củng cố bởi lời Thiên Chúa hứa: “Nếu các
ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi.” (Ga 8:31-32)
Xa hơn nữa, người Kitô hữu còn là người Phục Sinh. Chúng ta còn sở hữu một cảm thức can trường bắt nguồn từ đức tin và
đức cậy. Lòng can đảm Kitô giáo không chỉ giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi tạm thời, nhưng giúp chúng ta lướt thắng mọi
trở ngại cho dẫu chúng ta biết rằng chúng ta rất dễ bị tổn thương. Những người can đảm là những người cảm nghiệm và thấu
hiểu ý nghĩa của sự lo lắng. Khi trích dẫn từ sách Bốn Nhân Đức trụ của Joseph Pieper, Cha Timothy Radcliffe, O.P. nhắc lại,
“không có yếu đuối, không có khả năng dũng cảm.” (What’s the Point of Being a Christian?, 71) Thật vậy, trong cốt lõi sâu thẳm
của đức tin, chúng ta thấy một thập giá – “hình ảnh của một người hoàn toàn bị tổn thương, tổn thương cho đến chết.” (Ibid.,
72)
Chính trong vinh quang phục sinh, Đức Kitô vẫn mang những vết thương, khiến Tôma và các tông đồ khác nhận ra và chạm
vào. Những vết thương này kết nối chúng ta với Chúa, Đấng chiến thắng đau khổ và tử thần: Ngài gánh vác những lo lắng và
vết thương của chúng ta trong khi chúng ta cùng tham dự vào chiến thắng của Ngài. Giữa những khủng hoảng chúng ta phải
đối diện ngày nay, những sợ hãi và tổn thương mà chúng ta đang trải nghiệm là những dấu hiệu Chúa Kitô Phục sinh đang
kết hợp Ngài với chúng ta. Chúa Giêsu chia sẻ thập giá và sự chữa lành với từng cá nhân chúng ta, Ngài củng cố chúng ta để
chúng ta can đảm sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.
Là người Đa Minh, cuộc sống của chúng con tập trung vào Chân Lý, là sự thật. Chúa Giêsu đã làm chứng cho sự thật và giảng
dạy sự thật vì chính Ngài là “con đường, sự thật và là sự sống.” (Ga 14: 6) Sự Thật này là “Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm đã làm
Người và ở giữa chúng ta.” (Ga 1: 14) Sự hiệp thông của Đức Kitô với nhân loại đã chiến thắng đau khổ và sự chết. Đó là SỰ
THẬT chúng ta ôm ấp – là CON ĐƯỜNG dẫn đến sự SỐNG không bao giờ kết thúc. Chúng ta đừng bao giờ nản chí và đừng
bao giờ đánh mất niềm khao khát đó đối với Thiên Chúa là Chân lý!
Bước vào mùa Vọng và mùa Giáng sinh, chúng ta hãy lưu tâm đến mầu nhiệm Nhập Thể: Chân lý ở giữa chúng ta, Ngài đã tìm
thấy mái ấm trong trái tim yếu đuối của chúng ta. Chẳng có chi để sợ hãi. Cầu mong sự bình an và niềm vui của Vua Giáng
Sinh sẽ ngự trị trong quý vị và gia đình dịp Giáng sinh năm nay và trong suốt Năm mới.
Trong Chúa Kitô và qua Đức Maria,

Nữ tu Maria Theresa Nguyễn Thị Kim-Hồng, O.P.
Bề Trên Giám Tỉnh
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appenings in the Province

June
July

Through the generosity of a benefactor, there is now a trail on the grounds for recreation and rosary walks.
Due to the Covid-19 situation, many provincial gatherings and events are either canceled or postponed. Instead
of making home visits during the summer months, we spent the extra time either to write or polish lesson plans
for the new academic school year, with the anticipation of hybrid classes in person and/or online. The annual
weeklong of on-going formation for the final professed sisters, took on a new format at the local levels. Depending on each house’s schedule, we set aside time (bi- or tri-) weekly or daily to view, study, reflect, and share
the materials presented in the 12 video series, The Bible and the Virgin Mary. The more we learn, the more we
appreciate the treasures of the Catholic faith and the great devotions to Our Lady. The sisters in formation, on
the other hand, spent ten days in training for the Level 1, part one of the Catechism of the Good Shepherd. (1)
Most schools in Texas reopened and we returned to the campuses for teacher in-services. By mid-August the
school teachers are back in the classrooms.

August

We welcome ten new postulants, bringing the number up to 11. Please continue to pray for them as they discern God’s will and the courage to follow.
We observed the Solemnity of Saint Dominic de Guzman, Father and Founder of the Order of Preachers,
with great festivities at Saint Catherine Convent. The day began with a Holy Mass, with Rev. Raphael Mary
Salzillo, O.P. as presider and Rev. John Sica, O.P. as concelebrant.(2) Outdoor activities, indoor mini-bike
cycling contest and games, jeopardy challenge, Dominican history skits, and a Dominican talent show filled
up the rest of the day.
On the 8th, the Province celebrated its 42 years of its existence in the States. Since we cannot all gather this
year, so we celebrate at the local convents.

September

There is a time to build and a time to renovate! (cf. Ecclesiastes 3:2) This month we began renovating Saint
Joseph Hall, adding much needed storage spaces at Saint Catherine’s. Timing is also fitting to replace the cupboards and cabinets in the kitchen and refectory.
Since our very first days, all dishes have been hand washed, even when hosting events of hundreds of guests.
We pray, with the commercial dishwasher, cleaning time will diminish in half if not more.
The vegetable gardens also received new soil and nutrients; we can anticipate a bounty harvest this year. The
greenhouse relocated to a more suitable site.

October

The month of October calls us to a greater devotion to Our Lady of the Most Holy Rosary. The nice autumn
breeze is just perfect for rosary walks.

November

Jubilee Anniversary: Sister Anne Catherine Minh-Tâm Vũ, O.P., Sister Francesca Thanh Bình Bùi, O.P, Sister
Mary Magdalene Mai Uyên Trần, O.P., and Sister Bernadette Hoài-Hương Nguyễn, O.P. gave thanks to Almighty God for 25 years of fidelity in the Dominican life. (3)

1.
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iến chuyển trong Tỉnh Dòng

Tháng

Tháng

6

Nhờ hồng phúc và những bàn tay đóng góp của quý ân nhân, nhà dòng đã
làm xong con đường bách bộ.

7

Vì đại dịch covid-19, nhiều chương trình của Tỉnh dòng phải bãi bỏ hay hoãn lại. Chẳng hạn
như chương trình thăm gia đình dịp hè, các Sơ không đi hè nhưng thay vào đó các Sơ tận dụng
thời gian để chuẩn bị giáo án cho niên học mới; tuần thường huấn dành cho các Sơ khấn trọn
không tổ chức chung cả Tỉnh Dòng, nhưng theo cấp cộng đoàn. Mỗi cộng đoàn, tùy chương
trình, dành một tuần một, hoặc hai, ba ngày trong tuần học hỏi và chia sẻ tài liệu 12 đoạn video:
Kinh Thánh và Đức Maria. Càng học, càng thêm hiểu biết và trân quý kho tàng phong phú của
Giáo. Riêng các Sơ trong chương trình đào tạo dành 10 ngày tham dự chương trình Giáo lý
Chúa Chiên Lành, cấp 1, khóa 1. (1)

Tháng 8

Đầu tháng Tám, đa số các trường trong tiểu bang Texas đã mở lại và các Sơ đã bắt đầu những ngày huấn nghiệp và
chuẩn bị phòng lớp cho niên khóa mới.
Năm nay, Tỉnh dòng đón nhận 10 em Thỉnh sinh mới, tăng con số thành 11. Xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho các
em luôn mở lòng, nhận định thánh ý Chúa và can đảm dấn thân.
Vào đúng ngày Lễ Kính Thánh Đa Minh, tổ phụ dòng Anh em Thuyết Giáo, Tỉnh dòng mừng kính tổ phụ khởi sự
bằng Thánh Lễ long trọng với sự hiện diện của quý Cha Raphael Mary và Cha John. (2) Ngày lễ còn có nhiều tiết mục
như: sinh hoạt ngoài trời, hoạt cảnh, thi đố vui, và tranh tài!
Ngày 8, Tỉnh dòng mừng 42 năm hiện điện trên đất nước Hòa Kỳ. Vì không thể họp mừng chung cả Tỉnh Dòng được,
mỗi cộng đoàn tổ chức riêng.

Tháng

9

Có thời để xây cất thì cũng có thời cần trùng tu! (xem Giảng viên 3:2) Hội trường Thánh Giuse được tu sửa để có thêm
nhà kho cất giữ bàn ghế. Tiện dịp này tu sửa lại các ngăn tủ trong nhà bếp và nhà cơm.
Ráp máy rửa chén: Từ trước đến nay, kể cả những ngày đại lễ có hàng trăm người đến tham dự tiệc mừng, các Sơ vẫn
rửa chén bằng tay. Hy vọng với máy rửa chén này, các Sơ có thể có thêm giờ học tập, cầu nguyện và thi hành sứ vụ.
Vườn rau cũng được thay đất mới và phân bón lại; năm nay mùa gặt sẽ màu mỡ hơn chăng? Nhà greenhouse cũng
được chuyển sang mảnh đất mới.
Vườn rau cũng được thay đất mới và phân bón lại; năm nay mùa gặt sẽ màu mỡ hơn chăng? Nhà greenhouse cũng
được chuyển sang mảnh đất mới.

Tháng
Tháng

10

Tháng Mân Côi mời gọi mỗi người tăng thêm lòng sùng kính Mẹ. Với thời tiết dịu mát của mùa Thu càng thích hợp
cho các buổi rảo bước trầm ngâm suy gẫm những tràng châu Mân Côi.

11

Mừng ngân khánh các sơ lớp 1995: Sơ Anne Catherine Vũ Minh-Tâm, Sơ Francesca Bùi Thanh Bình, Sơ Mary
Magdalene Trần Mai Uyên, and Sơ Bernadette Nguyễn Hoài-Hương tạ ơn Chúa vì hồng ân Ngân Khánh Khấn
Dòng trong ơn gọi Đa Minh. (3)

1.

3.

2.
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GUIDING TRUTH SEEKERS

I

n any supposedly tolerant society, the making of truth-claims is frowned
upon and would likely earn the claimants
designations ranging from “arrogant” to
“intolerant” to “blissfully naïve.” We can
almost hear the infamous quip “What is
truth?” resounding defiantly. What, then,
can be said about the well-known motto of
the Dominican Order—“Veritas/Truth”?
Does it (and Dominicans who uphold it) deserve the aforementioned designations or is
truth simply antiquated and can just be ignored? No, truth is never antiquated, much
less can it be ignored by anyone! Relying
on the Aristotelian-Thomistic view of the relation between human nature and truth, the
following is a brief reflection on truth within
the Dominican teaching apostolate.
Aristotle pithily observed at the beginning of his Metaphysics, “All men by nature desire to know” (Bk I.1), adverting to the
fundamental, innate orientation of every human person to knowledge. We human beings
do not need to be taught to desire knowledge,
i.e., to want to know; much less, will only some
of us eventually acquire a taste for knowledge.
Instead, the desire for knowledge comes with
simply being human; it is a natural desire that
all human beings have. It’s in our DNA, so to
speak, and is thus, natural, that is, pertaining
to and deriving from our human nature. Fortunately, this natural desire is not frustrated since
we are a kind of being that can, in fact, attain
knowledge. As classically defined, humans are
rational animals, possessing a mind capable of
non-sensible knowledge. The rational, human
mind is of such a kind that it can receive ob-
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Sr. Anne Frances Lê Thúy Ái, O.P.

jects of the world into itself and thereby obtain
knowledge of the world. The mind and things
in the world are, as if, made for each other. In
being able to grasp objects in the world as they
really exist, the mind is, thus, open to truth. We
human beings have a natural affinity to and for
truth! But do we actually attain truth?
For St. Thomas Aquinas, truth obtains for human beings in the mind through an
adequatio intellectus rei, that is, a correspondence or conformity of the mind to the thing. In
other words, the mind only accurately grasps
and attains an object in the world as the mind is
conformed to the thing perceived. In this way,
the mind knows or affirms truth as it conforms
to things in reality (cf. Summa Theologiae I,
16.1). At the risk of oversimplification, allow
me to use an example to explain how the mind
attains truth. In encountering a fruit that is
elongated, yellow in color, and exuding a particular scent, I immediately recognize it as a
banana, since it “fits the bill” of what it is be a
banana. (If a child were to encounter a banana
for the first time, he/she would need to be told
that the object is called a banana. Over time,
the child learns that objects with similar characteristics are likewise called bananas.)
In recognizing a fruit as a banana, I’m
aware that not all bananas are of that particular
size, that particular shade of yellow, or exude
that particular scent. In doing so, I have abstracted an idea from the particular sensible
characteristics and I come to know the physical object as an idea—“banana-ness.” If I were
then to think, “This fruit is an apple,” my judgment would not be true to reality, since there is
no agreement or correspondence of what is in

my mind to the thing perceived. I would be
in error if I honestly take the object before
me to be an apple. If I were to perceive the
banana and make the judgment, “This is not
a banana,” I would likewise be in error rather than in truth (cf. ST I, 16.2). Similarly,
in the vast array of our encounters with the
world, from the simple to the complex, we
naturally seek truths about and within it.
Teaching is undoubtedly a privileged position for witnessing and guiding
the process of truth-seeking, at various
stages. Admittedly, the process exhibits
varying levels of success in different individuals, though intelligence is a distinguishing mark of human beings. This does
not wreck the claim that all humans have
a capacity for truth nor does it denigrate
any individual person’s ability; it only
acknowledges the differing intellectual
capacities among humans beings. Just as
some are better pianists than others, so
some are better truth-seekers than others.
A marked difference arises, however, between being a pianist and a truth-seeker.
One can choose to become a pianist or
not but one cannot choose not to become
a truth-seeker. We all do so in varying degrees, according to our natural capability
as well as the effort we put into it, that is,
our tenacity in searching out truth.
As human beings, we all naturally seek truth; we just do so badly or well,
more or less. The role of educators, thus,
is especially important to provide guidance
and examples for those in their charge to
discover and attain truth. With “Veritas”
as a motto of the Order, it is expected that
the Dominican teaching apostolate should
be suffused with seeking out and preaching truth, whether it is through teaching
the ABCs, explaining rock formations or
chemical reactions, examining living organisms, or conveying philosophical and
theological truths. Of further importance
for Christian educators as for Dominicans
is the following of St. Paul’s example to
“take every thought captive and make
it obedient to Christ” (2 Cor 10:5). The
search for and attainment of truth through
examining the world should ultimately be
viewed in the light of Christ and should
lead to Christ, who is “the Way, the Truth,
and the Life” (Jn 14:6).

K
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HỌC BỔNG ĐA MINH

ôi Cánh Tình Thương

ính thưa quý Cụ, quý Ông Bà, và Anh chị em,

Hơn bốn thập niên qua, tuy sống và phục vụ tại Hòa Kỳ, Tỉnh Dòng Đức Maria Vô Nhiễm
luôn gắn bó với Hội Dòng Mẹ tại Thánh Tâm, Biên Hòa, Việt Nam để hăng say thi hành các
việc Bác Ái theo tinh thần và đặc sủng của Thánh Phụ Đa Minh qua 3 lãnh vực: Truyền Giáo,
Giáo Dục và Bác Ái Xã Hội.
Tại Việt Nam, ngoài việc thăm viếng, phục vụ các bệnh nhân phong, trẻ mồ côi, các em
khuyết tật, các cụ già neo đơn, v.v… Hội Dòng còn mở nhiều lớp học tình thương miễn phí
cho các em thất học vì gia đình quá nghèo hoặc vì hoàn cảnh di dân không hội đủ hồ sơ cho
con em được đến trường. Các sơ hằng nỗ lực phụ giúp các em có giấy tờ hợp pháp, tạo điều
kiện cho các em đi học, ước mong các em có thể tìm được một công việc làm sau khi tốt
nghiệp.
Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã mời gọi mọi người cùng chung tay đầu tư giáo dục cho
trẻ em nghèo. Ngài nhấn mạnh: “Trường học là phương tiện để chiến thắng sự nghèo đói và
bệnh tật.” Đáp lại lời mời gọi của vị Cha chung, năm 2012 Tỉnh Dòng các sơ tại Hòa Kỳ đã
lập chương trình HỌC BỔNG ĐA MINH với mục đích là giúp các học sinh nghèo tại Việt
Nam thực hiện ước mơ được đến trường. Với ngân quỹ hạn hẹp, những năm đầu các sơ chỉ
cung cấp học phí cho 300 em. Nhưng nay sau 8 năm con số học sinh nhận học bổng đã tăng
lên đến 1,000 em. Xin tạ ơn Chúa!
Hằng năm lệ phí cho 1,000 học sinh từ lớp 1 đến đại học là 175,000.00 mỹ kim. Một ngân
sách khá lớn mà các sơ “lực bất tòng tâm.” Tuy có lòng ước muốn nhưng không có phương
tiện cũng không thực hiện được. Vì thế, các sơ cậy nhờ lòng quảng đại của quý ông bà và
anh chị em cùng cộng tác với các sơ chắp cho các em “Đôi Cánh”. Niềm hy vọng, ước mơ
và tương lai của các trẻ nghèo, có thể nói tùy thuộc vào tấm lòng hảo tâm của quý ông bà và
anh chị em. Để qua hành vi nhân ái của chúng ta Lời Chúa được vang xa, “Ta bảo thật các
ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây,
là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt. 25:40).
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Tâm tình tri ân của em Lê Nhựt Tiến tốt nghiệp Đại Học với văn bẳng bằng Thủ Khoa năm 2020.

Kính gửi: Quý Ân Nhân và Quý Sơ của quỹ Học Bổng Dòng Đa Minh!
Con tên: Lê Nhựt Tiến ở giáo xứ Hòa Trung, hạt Cà Mau, Giáo phận Cần Thơ, Việt Nam
Trước hết, con xin phép kính chúc quý Ân Nhân và gia đình, cũng như quý Sơ có thật
nhiều sức khỏe và luôn tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đây mà đã hơn bảy năm kể từ ngày con được nhận
học bổng của Dòng Đa Minh. Con còn nhớ như in những ngày đầu mới vừa chập chững
bước vào ngưỡng cửa cấp 3, phải đi xe đạp hơn năm cây số để đến trường học. Lúc này
cũng là khoảng thời gian rất khó khăn đối với gia đình con. Cha con đột ngột phát bệnh
nặng và không lâu thì qua đời, toàn bộ gánh nặng lại đè lên đôi bờ vai đang mang bệnh
nặng của mẹ. Mẹ con vừa phải chống chọi với căn bệnh viêm tủy cổ, lại phải cố gắng hết
sức để xoay sở việc trong gia đình và lo cho ba anh em con ăn học. Với mẹ, việc nuôi
mấy anh em con ăn học là ước mơ, là động lực để mẹ cố gắng từng ngày. Nhưng cũng
chính lúc đó, bên cạnh những số phận không may mắn giống như con thì luôn có những
tấm lòng nhân ái sẵn lòng quan tâm và giúp đỡ. Chính quý Sơ và quý Ân Nhân đã dang
rộng vòng tay, giúp con vượt qua những tháng ngày cơ cực, tiếp sức cho con thực hiện
ước mơ của mình. Sau thời gian ba năm học cấp 3, gia đình con gần như vỡ òa khi hay
tin quỹ Học Bổng Dòng Đa Minh vẫn tiếp tục đồng hành cùng con trong suốt thời gian
học đại học xa nhà. Quỹ học bổng đã tạo cho con thêm động lực, niềm tin vào tương lai
- một ngày nào đó con có thể bước lên bục giảng, trở thành một người thầy tốt để truyền
đạt thật nhiều kiến thức bổ ích cho các em sau này. Học Bổng Đa Minh đã giúp đỡ con
cả về vật chất lẫn tinh thần; giúp con trang trải phần nào hoạt phí khi đi học ở xa nhà và
học phí trong quá trình học tập.
Đâu ai có thể nghĩ, một cậu bé sinh ra ở một vùng quê nghèo tại Cà Mau - vùng đất
tận cùng của Tổ Quốc Việt Nam, với hoàn cảnh gia đình khó khăn lại có thể hoàn
thành ước mơ trở thành một nhà giáo của mình. Nhưng giờ đây, chính sự quan
tâm, giúp đỡ của quý Sơ, quý Ân Nhân con đã thực hiện được ước mơ đó, con
được học và tốt nghiệp đại học tại một trường lớn, danh giá trong khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long và sẽ cầm trên tay bằng tốt nghiệp cử nhân loại giỏi. Con tin
chắc một tương lai tươi sáng đang chờ đợi con ở phía trước. Đây cũng chính là
nhờ công lao to lớn của quý Ân Nhân và quý Sơ trong suốt những năm vừa qua.
Con luôn luôn trân quý tình cảm của quý Sơ và quý Ân Nhân dành cho con nói riêng,
cũng như tấm lòng cao quý của quý Sơ và quý Ân Nhân dành cho đại gia đình Học Bổng
Dòng Đa Minh nói chung. Chính nhờ sau khi nhận được Học Bổng Dòng Đa Minh con
đã biết thêm nhiều hơn về hoàn cảnh khó khăn của các bạn. Hoàn cảnh có thể không
ai giống ai, nhưng chúng con đã tìm được điểm chung đó chính là tinh thần vượt khó
trong học tập và đã nhờ có bàn tay nâng niu, chăm sóc của quý Ân nhân và quý Sơ mà
chúng con có thể hoàn thành được ước mơ của mình. Chính nhờ quỹ Học Bổng Đa
Minh mà chúng con có thể tìm đến với nhau, khích lệ nhau để cùng nhau phát triển, từ
đó tinh thần hiệp thông ngày càng lớn, cùng nhau cố gắng để vươn lên trong cuộc sống.
Cũng chính nhờ Học Bổng Đa Minh mà trong suốt những năm qua, con có thêm điều kiện
để tiếp tục học tập và có được những thành tích cực tốt trong học tập; trong năm lớp 12 năm cuối cấp của quãng đời học sinh, con đã đạt được rất nhiều giải thưởng cao trong các
kì thi học sinh giỏi như giải 3 thi học sinh giỏi toán giải bằng máy tính Casio cấp tỉnh, giải
nhất kì thi giải toán qua internet cấp trường, giải 3 kì thi giải toán qua internet cấp tính,…
và đặc biệt là kì thi Tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học, con đạt được kết quả đứng
top cao của toàn trường và là thủ khoa của ngành sư phạm Toán học trường Đại học Cần
Thơ. Đó chính là nhờ vào sự giúp đỡ của quỹ Học Bổng Dòng Đa Minh: giúp con an tâm
mà chuyên tâm vào việc học, đỡ phải lo lắng về chuyện kinh tế, chi phí cho việc học tập; là
nguồn an ủi, động viên, khích lệ con tin tưởng hơn ở chính mình - là con có thể làm được.
Qua việc tiếp xúc và tìm hiểu về Học Bổng Đa Minh con đã có thêm nhiều kiến thức bổ
ích cho bản thân mình, biết thêm hiều cách sống tốt đẹp, từ đó mang cho mình thêm hành
trang để bước vào cuộc sống sau này. Bài học đầu tiên con học được từ quý Ân Nhân là
sự cho đi, cho đi mà không cần nhận. Chính quý Ân Nhân đã siêng năng, nỗ lực làm việc
hằng ngày, mong góp sức mình để giúp đỡ các em học sinh khó khăn hiếu học. Mặc dù,
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những học sinh nghèo như chúng con quý Ân Nhân
chưa lần gặp mặt, nhưng các ngài vẫn vui vẻ, hạnh
phúc trao ban những món quà ý nghĩa đến cho chúng
con. Bên cạnh đó còn có sự hy sinh thầm lặng của quý
Sơ, ngày đêm miệt mài làm tốt công việc của mình,
là cầu nối giúp những món quà thiêng liêng đến gần
hơn với những người thật sự cần như chúng con đây.
Tinh thần phục vụ của quý Sơ là những tấm gương
sáng để con noi theo và hoàn thiện bản thân từng
ngày để xứng đáng với những sự hy sinh cao cả ấy.
Con thật sự may mắn và hạnh phúc khi nhận được
Học Bổng cao quý này, với con đây không chỉ là niềm
động lực về vật chất mà còn là niềm an ủi lớn lao về
tinh thần để giúp con vượt qua mọi thử thách trong
cuộc sống. Hơn thế nữa, Học Bổng Đa Minh cũng
góp phần nhắc nhở và củng cố thêm lý tưởng sống
mà con luôn tin tưởng: không có việc gì là không
thể nếu như bạn cố gắng hết sức mình. “I can do it,
you can do it, we can do it.” Con xin chân thành cảm
ơn quý Ân Nhân và quý Sơ đã tạo ra quỹ học bổng
khuyến học thật ý nghĩa, con hy vọng trong tương lai
quỹ học bổng sẽ ngày càng phát triển, có nhiều tấm
lòng hảo tâm hơn để giúp đỡ và chắp cánh thêm được
nhiều ước mơ của các bạn trẻ đang còn dang dở.
Thưa quý Sơ và quý Ân Nhân, do con học và tiếp
xúc nhiều với bộ môn Toán học nên cách diễn đạt
có thể hơi khô khan nhưng đây thật sự là những
lời thâm sâu từ trong đáy lòng của con, những lời
tâm tình, cảm ơn sâu sắc của con dành đến quý Ân
Nhân và quý Sơ. Mong được quý ngài lắng nghe!
Cuối lời, con xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến
quý Ân Nhân và gia đình cũng như quý Sơ trong
quỹ Học Bổng Dòng Đa Minh, chúc các ngài luôn
khỏe mạnh và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống!
Con xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!
Cần Thơ, ngày 13 tháng 10 năm 2020
Con,

Lê Nhựt Tiến
Do COVID-19, mùa Thu năm nay chúng con, không về Việt Nam
được. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng chúng con xem lại
hành trình 30 ngày từ Bắc xuyên Nam với các nhóm học bổng,
thăm bệnh nhân phong, các trẻ mồ côi, khuyết tật qua đoạn Youtube: Mission in Vietnam 2019 hoặc Mission in Việt Nam 2019.

Thảo Hiền Nguyễn

Jacqueline Nguyễn

Portland, Oregon

Houston, Texas

To be a religious Sister has always
been on my mind, but I was never
serious with discerning it until
2016. I attended the Come & See
in Houston and I had an amazing time with the Sisters. Through
the retreat, I came to understand
more the beauty of such a noble
calling. However, that was not
enough for me to say “yes” since
I was still in college and life just
seem to get busier and I lost track
of time. I also remembered God
less. Fortunately, because I do
enjoy exploring, I signed up for
a few more Come & See retreats.
My third retreat was with the Dominican Sisters in Houston. I attended as my friend’s companion.
I did not expect anything out of
this, but God’s work is amazing
and unexpected. I experienced
the love and mercy of God, as if
He has been saying all along that
I should come to Him for healing. He made me realize that His
love is greater than all my sins,
and there is no other love greater
than the love of
God.

My first encounter with the Dominican Sisters
of Mary Immaculate Province started at a
young age when I attended the Sisters’ Mary
Immaculate Preschool. Even after “graduating,” I continued to remain in close contact
with the sisters over the years through my
parish and youth group, which led to many
“Come and See” invitations, but I was always
hesitant. It wasn’t until the summer of 2018,
when my friend decided to come that I
lustered my courage to apply, although deep
down, I knew this was God’s way of reeling me
in. At this retreat and for the first time in my
life, I was able to spend silent time with Jesus
and truly experienced His presence. After the
retreat, I knew my love for God grew in abundance because all I could think about was religious life. I resolve to finish college and then
enter the community. However, God has other
plans. During my first year of college, God’s
love grew even greater, interestingly enough,
not only during prayer moments with Him
but also through the people I encountered and
developed close relationships. Such faith filled
friends radiate God’s
light and I came
to realized that
God was calling
me to answer
Him sooner
rather than later.

Meet the...

Kim Anh Vũ

Charlotte, North Carolina

My vocation discernment did not start until I graduated from college and
secured a stable job. Yet, this made me wonder how I could live my life to
the fullness? Providence led me to the book, Youth Cat. The message on the
back cover, “…your faith needs to be more deeply rooted than the generation of your parents” challenged me to search deeper. Then a particular
incident forced me to ask those challenging life questions. I turned to our
Blessed Mother for help and became more serious about my spiritual life.
I fervently prayed the Rosary and attended daily mass and adoration. My
faith grew stronger and I felt a strong desire to give myself fully to God.
Hence began my search and I found the Dominican Sisters. After a few
contacts, I applied for the Come & See. I experienced the community life
and sensed how the Blessed Mother Mary has been guiding and encouraging me all along to enter religious life.

P
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Kara Anthony-Price
Winchester, Virginia

Diane Anh
Thư Nguyễn
Dallas, Texas

I’ve always liked the idea of being a religious sister, but thought it was too unlikely to be seriously considered. I met the Dominican Sisters of the Mary Immaculate Province through my graduate classes at Christendom and was attracted to their joy and way of life. They invited me to a Come
and See, which I attended two years later. I wanted to join right away, but was uncertain:
choosing religious life was so out of the ordinary;
I thought I was going crazy!
Finally, I did what many Catholic women have done before: I asked for
yellow roses from St. Thérèse of Lisieux. Eventually, the Vocation Directress said I could begin discerning with the Sisters, which just so
happened to be on February 14th. Truly, God has a sense of
humor! The next day, I went to the Chapel for a visit...
to find a dozen yellow roses waiting near the altar. It
was confirmed: I’d chosen to discern with the right
order! I’m very happy here and thankful for the
opportunity to discern my religious vocation.

Growing up, I had always envisioned what
my life would be like and
what I would do. I was involved with many activities,
did well in school, and had amazing friends. At the same time, I was also
involved at the parish. I had everything, so I
thought. One day, when I attended a wedding preparation event, a family friend, who is also a relative of a Dominican Sister, handed me a copy
of the Blazing Torch and asked if I wanted
to go to the Sisters’ Come and See. The
last thing I wanted to think about was
driving all the way to Houston to see if I
wanted to become a Sister or not. Soon
after when I heard, “…one should have
an open heart and a willing spirit” in a
homily, I was taken aback, yet accepted
the invitation. In prayer, I saw myself nailing Jesus to the cross. I wondered, but
continued as if nothing happened.
Meanwhile, no matter what
I did I felt a tugging in
my heart whenever I saw
the Sisters. I then knew of
a peace and joy like never
before in following Christ.

10|

h

Quỳnh Đin

rizona
Phoenix, A

e to me when
life first cam ed it. She
s
u
io
g
li
re
f
n
to
The though
class mentio
nfirmation
o
g Jesus by
C
in
y
w
m
o
ll
in
a sister
nsider fo
co
that
ld
u
o
sh
at we
t know what
suggested th . Even though I did no
ill give it
nun
someday I w immid
an
ea
id
becoming a
e
th
ietnam and
ookmarked
family left V
entailed, I b
y
m
life, made
,
8
1
ed
I turn
with my new life. At
n
o
t
en
w
I
a try. When
us
tes.
e United Sta sh off the idea of religio
grated to th
ru
realized that
b
d
to
an
d
ty
ie
p
tr
d
em
lt
an
s
fe
n
I
other pla
es a career,
ever, when
in life besid
my life, how
er
in
p
t
ee
in
d
o
p
se
e
el
n
o
entially
hing
g for somet
isters provid
S
in
rn
an
ic
ea
y
in
as
m
o
Iw
D
ile spending
sions… two
retreat. Wh
es
ss
th
o
u
o
p
iy
s,
a
d
n
ad
frie
to le
and joy rad
at my parish a deep sense of peace
p
u
ed
ed
id
w
ec
o
sh
lt
r. I d
e sisters, I fe y that I was looking fo
time with th
with the
jo
y
S
er
v
d
e
em, th
ome an ee miniC
th
a
m
g
o
in
fr
d
n
ed
te
at
at
e Do
a chance by
us life in th
io
g
li
re
t
u
o
to give God
ab
erienced a
d out more
d See, I exp
an
e
m
o
Sisters to fin
C
e
is hand
. During th
as well as H
d
o
G
f
o
can charism
e
v
ns of
eace and lo
ups and dow
y
an
profound p
m
e
th
through
the Dominileading me
ision to join
ec
d
e
th
e
tly a postulife. I mad
I am curren
d
an
rs
te
is
ces and
cans S
ith many gra
w
ed
ll
fi
t,
n
la
God in my
blessings of
life.

Hương Lê

Miami, Florida

“Tình yêu chúa Ki-tô thúc bách tôi” (2 Cor 5:14)
Without God’s constant love and abundant graces, I would not have been a postulant of the Dominican Sisters of Mary Immaculate Province. Since I was four year old, I have yearned to be a religious
sister; however, I decided to pursue my own dreams to satisfy my ego instead, all the while ignoring
the fact that God is patiently waiting for me. I wanted to do my will, before doing God’s will. Our
God is a loving God, and He knows every one of my deepest desires. He knows that I will never be
satisfied with anything of this earthly world; my heart will never be filled with joy and peace until I
rest in Him. “Love never fails” regardless of how unworthy and stubborn I am. God desires for me
to be with Him in eternity. The unconditional love of Christ urges me to go out and radiate His love
to all the people; “Go and set the world on fire.”

Khánh Vy Nguyễn Lâm
Houston, Texas

“Wow!!! Look at the white habit!!! Is that a real Religious sister?” That was
my reaction when I first met a Dominican Sister at my parish. At a young
age, I remembered telling others that I wanted to become a religious sister.
However, being an only child, I slowly pushed the thought of religious life
to the back of my head and focused more on pursuing a successful career
and a happy family with many children. An incident happened in 2017
made me question whether I was content with my life. It was then that I
realized the emptiness inside my heart can only be filled by God. I decided to give religious life
a chance by signing up for a Come & See retreat with the Dominican Sisters. During my retreat,
I was curious and asked God for many things, but received no answers. In the silence of the retreat, I heard God whisper, “Be still and know that I am God.” From that moment on, I let God
lead me on my discernment journey. Before you know it, He led me right into the Dominican
Sisters of Mary Immaculate Province in Houston.

Viễn Trần

Portland, Oregon

My vocation discernment started when I was in 6th grade after attending for the first time an Ordination Mass in Vietnam. Seeing the beauty and magnanimous of such a vocation made me want to
seek something similar. However, when I moved to the U.S in 2010, I set my vocation aside to concentrate on adjusting to the new
American lifestyle. It was not until 2019 when I decided to discern my vocation once more, which led me to explore my options via
the internet where I soon came across the Dominican Sisters of Mary Immaculate Province in Houston, Texas. Such discovery encouraged me to make a trip to Houston for the Come and See retreat. After the retreat, I realized that my heart brimmed with true
joy and peace. This ultimately led to my decision to join the community, but first, I must finish my last year of college. I graduated
college with a Bachelor Degree in June 2020 and two months later, I find myself here in the house of God with sisters who share the
same goals and aspirations. God has continued to bless me with an abundance of graces and I thank Him every day!

Maria Tố Vân Phạm
Westminster, California

Em biết Dòng nữ Đa Minh Houston vì chị của ông nội là Sơ Tin từng tu tại đây. Trước đây em là
thỉnh sinh Dòng Đa Minh Rosa Lima nhưng gia đình có giấy tờ đi Mỹ nên Bề Trên nói em cứ đi
vì em chưa thuộc nhà Dòng, nếu muốn tu ở đâu em cũng có thể tu được. Khi qua Mỹ vì lo cho gia
đình nên em không thể đi tu ngay được. Sinh nhật lần thứ 30 em thưa với Chúa, “Nếu năm 33 tuổi
anh con ở Việt Nam qua, gia đình con ổn định thì con sẽ đi tu lại.” Năm 33 tuổi anh trai sang Mỹ và
gia đình cũng đã ổn định và em quyết định sẽ đi tu. Em tìm hiểu ba dòng nữ. Em cảm thấy Dòng
Đa Minh có một sự gì đó thu hút và lôi cuốn em mặc dù em chưa đến. Em đến dự Come & See và
sau 3 ngày tĩnh tâm, khi về nhà em quyết định sẽ tu ở Dòng Đa Minh Houston.
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J

oy in the Consecrated life

1.

2.

5.
3.

tekdhlghdsf

T

he Love of God both
excites and energergizes that love of one’s neighbor
which contributes to the salvation of the world and the
building up of the Church.
Perfecatae Caritatis, no. 6.

1. Celebrating with the Very Reverend Peter
Thành Chu on his 65th priesthood anniversary.
2. Sisters fulfilling their civic duties.
3. October harvest in the house’s persimmons orchard.
4. Summer break at Galveston beach.
5. Postulants at study.
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4.

“...the consec
bears joyful witn
loving concern for eve

(Vita Consecr

N

crated life...
ness to [God’s]
ery human being.”

iềm vui trong đời sốngThánh hiến
2.
1.

3.
5.

T

he Consecrated Life,
deeply rooted in the example
and teaching of Christ the Lord,
is a gift of God the Father to his
Church through the Holy Spirit.
Vita Consecrata, no. 1

4.

rata, no. 16)
1. Sisters Mary Monica Ngọc-Trâm Vũ, Maria
Goretti Nhiệm Trịnh, and John Paul Marie
Ý-Linh Phạm enjoy the early autumn days.
2. Sister Marie Fidelis Ái Nhi Lê fine tuning her
ukulele.
3. Mid-autumn lunar festival gathering.
4. Lemon picking with Sisters Theresea Hòa
Trịnh, Theresa Josephine Thiên An Đỗ, and
Rosemary Thái Khổng.
5. Catechists of the Good Shepherd training
week.

|13

True Presence
Dear young friends,
Do you really believe that Jesus is truly present in
the Eucharist? If you don’t have any doubt about
this subject, this article is not for you. This article is
only for those who are like me, always wandering in
their hearts about how Jesus is really present in the
Bread and the Wine. There are thousands of books
written on this matter and many of them are very
good. However, I would like to introduce to you a
very simple little book for young people like you: A
Communion of the Heart by Pamela Patnode. I also
figured out that we live in today's busy world, so you
probably don’t have a lot of time to read, therefore,
I just cut and paste, rearrange the passage as a conversation between little Grace and Fr. Duncan so it is
easy to read. I hope and pray that the author of the
book doesn't mind. Let’s listen to their conversation.

“

Do this

in memory
of Me.”

- to keep Christ’s presence
living in people’s
minds and hearts until
He comes again
at the very end of time.
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“I am

Breadof
Life.”
the

Grace: Father Duncan, at Mass last week I looked for Jesus in the Eucharist. I
couldn’t see Him. My friend Anna says that the Communion is just a symbol of
Jesus. Is that true? And if it really is Jesus, why can’t I see Him?
Father Duncan asked for a glass of milk.
Fr. Duncan: There are many things in life that we ourselves can’t see or taste or
touch but that we have good reason to believe are really there. For example, have
you ever heard of calcium?
Grace: Yes.
Fr. Duncan: Where do we find calcium?
Grace: Well, in lots of places, like milk.
Fr. Duncan: That’s right. Grace, how do you know there is calcium in milk? Can
you see it?
Grace: Well, no. I can’t see it. But we learned about it in school.
Fr. Duncan: That’s correct. We can’t see the calcium and we can’t really taste it,
either. But we know it’s there. A lot of smart people like doctors and scientists have
studied milk and have found through scientific experiments that calcium is really
in the milk we drink. They have told us about this in textbooks and on the side of
milk cartons. We take the word of these educated people, even though we ourselves can’t see or taste the calcium. We take them at their word because we understand that they are the experts in these matters and that if we ourselves had the
ability and took the trouble to do the right experiments, we would see that what
they told us is the way things really are.

Fr. Duncan continued: In a similar way, you and I
can’t see it or feel it when the bread and wine are
being changed in their substance into Christ’s own
Body and Blood. But we know that this is what is
actually taking place in the Mass when the priest repeats the words that Our Lord Himself used at the
Last Supper, the first Mass. And He told the Apostles (and through them those who would continue
their work down through the centuries) to keep on
doing what He had just done. “Do this in memory
of Me” – to keep Christ’s presence living in people’s
minds and hearts until He comes again at the very
end of time. Since Christ is God, He can do whatever He chooses to do. Changing a little bit of bread
and wine into His Body and Blood while leaving
the outward appearance of bread and wine so that
we could eat and drink it is no problem at all for
the One through Whom the whole universe was
made. And because Christ is God He always tells
the truth; He will never deceive us... If we accept the
testimony of men, the testimony of God is greater.

In the Gospel of John, chapter 6 Jesus tells us: “Amen,
amen, I say to you, whoever believes has eternal life.
I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died; this is the bread that
comes down from heaven so that one may eat of it
and not die. I am the living bread that came down
from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for
the life of the world.” The Bible tells us that the Jews
quarreled among themselves, saying: “How can this
man give us His flesh to eat?” Jesus said to them,
“Amen, amen I say to you, unless you eat the flesh of
the Son of Man and drink His blood, you do not have
life within you. Whoever eats my flesh and drinks
my blood has eternal life, and I will raise him on the
last day. My flesh is food indeed, and my blood is
drink indeed. Whoever eats my flesh and drinks my
blood remains in me and I in him.” Jesus does not
call the bread that He gives us just a symbol. You’ll
notice he does not say, imagine that this is a symbol
of my body and blood. No, He is very, very specific
in saying numerous times that we must eat His flesh
and drink His blood, that His flesh is food indeed,
and His blood is drink, indeed. It was hard for the
followers of Jesus to understand how He could give
them His flesh to eat and His blood to drink. Some
of them outright refused to believe His words. They
walked away… Jesus turned to Peter and the other
Apostles and asked if they also intended to leave.
Peter understood that following Jesus means believing in teachings that are sometimes difficult to understand. He understood that following Jesus takes
faith, real faith. St. Peter responded to Jesus by saying, ‘Lord, to whom shall we go? It is You who have
the words of everlasting life. And we have believed
and have come to know that You are the Holy One of
God.’ “In other words, St. Peter was saying, ‘We don’t
understand what You have said just now, but You are
God, and if You say it’s so, then we know it’s true.’”
I pray that from now on, whenever you come to celebrate
Mass you would have a better way to adore and show
your reverence toward the Holy Eucharist because it
is truly Jesus Himself becoming your daily Bread that
you ask for each time you pray the Our Father prayer.
Sr. Monica Vianney Lê Tuyết Nhung, O.P.
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Chúa Hiện Hữu Tron
Sr. Monica Vianney Lê Tuyết Nhung, O.P.

Ai

“

ăn thịt
và uống máu
tôi, thì được

sống
muôn
đời.”
Gioan 6: 54

Khi lên bảy, tám tuổi, con cũng như

nhiều bạn khác được chuẩn bị lớp giáo
lý Xưng Tội Rước Lễ lần đầu, và con
được dạy rằng Chúa Giêsu thực sự hiện
diện trong Bí Tích Thánh Thể mỗi khi
linh mục truyền phép. Vì ước ao được
rước Chúa vào lòng, sáng sáng con tập
thức dậy sớm đi lễ. Trong Thánh Lễ con
quan sát cẩn thận mười lần như một khi
linh mục đọc lời truyền phép dứt lời lập
tức tiếng chuông vang: ring, ring, ring…
Con thầm nghĩ: Ôi phép lạ nhãn tiền, cứ
mỗi lần Chúa Giêsu nhập vào tấm bánh
làm cho tấm bánh trở nên Mình và rượu
trở nên Máu Thánh Chúa thì chuông
thần vang lên. Thật là huyền diệu!
Mãi đến năm 14-15 tuổi, cùng các
bạn đi quét nhà thờ, con chợt thấy cái
chuông nằm cạnh cửa phòng thánh nơi
các chú thường quỳ cung kính khi giúp
lễ, bấy giờ con mới khám phá ra tiếng
chuông rung đúng lúc truyền phép
không phải là phép lạ nhưng chúng
phát ra từ tay của các cậu giúp lễ. Kể
từ đó niềm tin của con bị lung lay. Con
bắt đầu hồ nghi: “Chúa có thực sự hiện
diện trong Bí tích Thánh Thể không?”
Nhưng rồi con lại tự an ủi mình: cả
Giáo Hội từ những cụ già đơn sơ nhà
quê đến những vĩ nhân và cả các Thánh
đều xác tín nơi Bí Tích Thánh Thể, tại
sao mình không tin? Trí hiểu và niềm
tin khiêm tốn của con được hỗ trợ bởi
lời thánh ca: “Ta hãy lấy Đức Tin bù
lại nếu giác quan không cảm thấy gì…”
Vào một ngày nọ, con đọc tiểu sử
Thánh Anthony người ta thuận chuyện
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thánh nhân minh chứng sự hiện diện
của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh
Thể cho những người vô thần vì họ
cho rằng Thánh Thể chỉ là một chiếc
bánh như mọi chiếc bánh thường người
ta ăn. Đáp lại nghi vấn này Thánh Anthony giải thích: nếu quả thật tấm bánh
này chỉ là tấm bánh bình thường thì
khi thấy bánh chắc chắn nhưng con
lừa này sẽ ăn như những thực phẩm
bình thường. Nói thế xong, Ngài đặt
Mình Thánh Chúa giữa bầy lừa. Ngạc
nhiên thay khi thấy bánh Thánh đàn
lừa không những không dám ăn mà còn
quỳ sụp xuống thờ lạy. Lừa là loài vô
tri mà còn biết phân biệt đâu là bánh
thường và đâu là bánh Thánh. Thách
đố thời Thánh Anthony được sáng tỏ
nhưng đến ngày nay nhiều người vẫn
chưa tin. Khi dạy giáo lý Xưng Tội Rước
Lễ cho các em chuẩn bị rước Chúa lần
đầu, con trình bày về sự hiện diện của
Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể,
các em phản ứng: “Iêu… Ghê...!!! ăn
thịt và uống máu!” Đây cũng là phản
ứng của người Do Thái xưa: Làm sao
ông này có thể cho chúng ta ăn thịt và
uống máu ông ta được? (Gioan 6: 52)
Trong thực tế, chúng ta rất dễ tin lời
minh chứng từ những vĩ nhân, hoặc các
khoa học gia. Ví dụ: các khoa học gia
khuyên chúng ta nên uống sữa vì trong
sữa có chất vôi trợ xương (calcium), và
chúng ta tin nên chúng ta uống mặc dù
với con mắt thường chúng ta không thấy
calcium. Họ cho chúng ta ly sữa và nói:
cầm lấy mà uống thì xương bạn sẽ tốt.

ng

T T
hánh

Chúng ta uống và tin rằng xương chúng
ta sẽ cứng cáp hơn. Nhưng nếu họ đưa
chúng ta một khúc xương chắc chắn
không ai trong chúng ta dám cầm lấy
mà ăn. Ở đây, Chúa Giêsu là Chúa, nơi
Ngài không có gian dối và Ngài công bố:
“Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các
ông không ăn thịt và uống máu Con
Người, các ông không có sự sống nơi
mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì
được sống muôn đời, và tôi sẽ cho
người ấy sống lại vào ngày sau hết,
vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi
thật là của uống. Ai ăn thịt và uống
máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở
lại trong người ấy. (Gioan 6: 53-56).
Nghe vậy, nhiều người bỏ đi với nỗi

hể

nghi ngại: “Lời này khó nghe quá!”
Có người cũng sẽ biện hộ sự vô tín
của mình và cho rằng họ tin các khoa
học gia vì những gì họ nói đều được
khoa học minh chứng như trong sữa
thực sự có calcium. Vâng, khoa học
cũng đã nhiều lần chứng minh bánh
và rượu thực sự là Mình và Máu
Thánh Chúa như phép lạ tại Lanciano nước Ý. Cho dù mắt phàm chúng
ta không thấy và khoa học không thể
chứng minh thì ít ra chúng ta cũng
phải tin rằng Chúa là Đấng chân
thật, nơi Ngài không có gian dối
và hãy học nơi Thánh Phêrô hoàn
toàn tín thác và khiêm tốn thưa:

“Bỏ Thầy
con biết theo ai,
vì Ngài có lời ban
sự sống.”
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1.

3.

2.

St.

Celebrating
4.

D

ominic Feastday
5.

6.
1. Sister Theresa Marie Việt Châu Nguyễn presents Gabriel’s Oboe.
2. Sisters Rosemary Thái Khổng and Theresa Hằng Phạm duet
during the “in house” Dominican Got Talent show.
3. Novices’ Dominican skit.
4. Solemn Mass of St. Dominic with two Dominican Friars: Father
Raphael Mary and Father John.
5. Vision of the Blessed Virgin Mary Patronage skit.
6. Temporary professed Sisters’ song performance.
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Chị em trong Tỉnh Dòng và Thành Viên trong Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu
Thành Kính phần ưu và hiệp ý cầu nguyện cho các thành viên đã an nghỉ trong Chúa.

Ông Phêrô Trương Ngọc Thành, Pearland, TX

Bà Anna Hà Ngọc Ánh, Houston, TX

Ông Gerardo Nguyễn Văn Minh, Mesquite, TX

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Thêu, Houston, TX

Anh Đa Minh Nguyễn Văn Tiến, Palacios, TX

Bà Maria Nguyễn Thị Hậu, Amelia, TX

Ông Lawrenso Chu Quang Giang, Lafayette, LA

Bà Maria Nguyễn Thị Nga, Houston, TX

Ông Giuse Cao Tuyến Billy, Erath, LA

Bà Maria Nguyễn Thị Ngượi, Arlington, TX

Ông Giuse Nguyễn Thừa Vận Vincent, Houston, TX

Bà Catarina Trần Thị Thơm, Boston, MA

Mr. Ernest Lipari, Jr., San Jose, CA

Bà Maria Nguyễn Thị Hồng, Port Arthur, TX

Ông Micae Phalô Lê Văn Quỳnh, Houston, TX

Bà Anna Nguyễn Thị Vinh Hậu, Houston, TX

Anh Đa Minh Nguyễn Duy Khánh, San Jose, CA

Ông Gioan Bùi Văn Tài, Pearland, TX

Ông Phêrô Phùng Văn Tá, Houston, TX

Ông Thomas Bùi Hiền, Houston, TX

Ông Giuse Vũ Đức Đình, Calgary, AB

Anh Phêrô Nguyễn Văn Đàn, Houston, TX

Ông Phêrô Đồng Thọ Tuyên, Fort Worth, TX

Ông Gioan Baotixita Trần Văn Tăng, Houston, TX

Ông Phêrô Phạm Ty, Port Arthur, TX

Bà Maria Nguyễn Thị Rậu, Groves, TX

Bà Maria Trần Thị Loan, San Jose, CA

Ông Cố Phêrô Nguyễn Cao Quỳ, Lee’s Summit, MO

Bà Têrêsa Vũ Thị Bình, Houston, TX

Mr. Andrew McSwigan Quinn, Sr., Houston, TX
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5250 Gasmer Drive II Houston, TX 77035-5716

Address Service Requested

May the

Peace and Joy of Christ

be with you this Christmas and throughout the New Year.

COME & SEE dates

March 5-7, 2021 | June 28- July 4, 2021 | November 27-29, 2021

