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Kính chào quý thân nhân, ân nhân và bạn hữu trong tình 
yêu của Thiên Chúa, Đấng giầu lòng xót thương.

“Ơn gọi là một huyền nhiệm” là lời bộc phát của Đức 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi thấy trong Giáo 
Hội vẫn tiếp tục có những con người can đảm đáp lại lời 
mời gọi quyết liệt của Thiên Chúa.  Họ đã nghe tiếng 
Chúa kêu mời, đáp trả bằng cuộc sống chứng nhân, và 
đã đi trọn con đường đạt đến phúc vinh quang. Những 
chứng nhân ấy không những sống ngay trong thời đại 
chúng ta mà còn rất gần gũi với chúng ta, điển hình như 
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, ngài đã khai mạc 
Công Đồng chung Vatican II kêu gọi Giáo Hội hãy mở 
tung các cánh cửa để Thánh Thần Chúa hoạt động khắp 
nơi; Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô II, Người đầu tiên 
rảo bước khắp năm châu đến với mọi người; và vị thánh 
mới nhất là Mẹ Têrêsa Calcutta, một nữ tu trong thân 
hình bé nhỏ chứa đựng một quả tim vĩ đại ôm ấp bao 
người cùng khổ, già nua, đói rách, thiếu tình thương, 
nghèo nhân ái….

Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta 
sống cùng thời đại của các Thánh, đặc biệt được diễm 
phúc mắt thấy, tai nghe, và tay có thể đụng chạm vào 
những nhân chứng sống động ấy nhiều lần, nhiều cách. 
Các ngài đã cảm nghiệm lòng Chúa xót thương, và đã 
trao ban lòng thương xót ấy cho tất cả những ai các ngài 
được cơ hội phục vụ.  Cuộc sống của các ngài có lẽ cũng 
là những tiếng chuông không nhỏ thúc bách mỗi người 
chúng ta, đặc biệt trong Năm Thánh của Lòng Thương 
Xót, hãy sống ơn gọi của mình mỗi ngày một xứng đáng 
hơn với tình thương hải hà của Thiên Chúa bằng những 
phương cách được gợi lên trong lời kinh “THƯƠNG 
NGƯỜI CÓ 14 MỐI”.  

Chúng ta hãy khẩn cầu cùng các Thánh giúp chúng ta 
khiêm tốn mở lòng đón nhận tình Chúa xót thương và 
đồng thời cũng biết khôn khéo chuyển tải tình thương 
xót ấy cho mọi người.  

Kính chúc quý vị sống mãi trong đại dương của lòng 
Chúa Thương Xót.

Cover image: St. Dominic’s chapel at Santa Sabina, Rome

Dear Friends and Benefactors in the Most Merciful Love 
of the Father, 

“Vocation is a mystery,” Saint Pope John Paul II once 
exclaimed whereupon seeing generous men and women 
who resolutely answered the call to the priesthood or 
religious consecration. They have heard God’s call, 
discerned His will, followed Christ by offering their very 
own testimony of witnesses, and endured with heroic 
fidelity so as to seize their laurel wreath. Such lives of 
sanctity lived not only during our lifetime, but they also 
are very close to our memory. Take for instance: Saint 
Pope John XXIII who convened the Second Vatican 
Council and challenged the Church to open wide its 
doors to enable the workings of the Holy Spirit to pen-
etrate all corners of the earth; Saint Pope John Paul II, 
the first pope to travel the five continents to encounter 
God’s people; and the most recent minted Saint, Mother 
Teresa of Calcutta, a religious sister most humble in 
stature yet with a magnanimous heart to embrace the 
poor, the outcast, the marginalized, the oppressed, the 
vulnerable…

Let us thank our gracious Lord, who in His divine  wis-
dom and providence, allows us to live in this era with 
Saints John XXIII, John Paul II, and Mother Teresa of 
Calcutta. How blessed are we for the many opportuni-
ties to actually se`e, hear, touch, and/or encounter these 
saintly witnesses in countless ways. These trio saints 
undoubtedly have experienced the mercy of God and 
unselfishly shared it with those whom they had the privi-
lege to serve and minister. Together, their lives are like 
a peal of bells to awaken and thus sprint us to action in 
this extraordinary Jubilee Year of Mercy: to authenti-
cally live our lives more worthily of the superabundant 
love of God within us through the spiritual and corporal 
works of mercy. 

Let us seek the Saints’ intercessions that granted with 
humbleness of hearts, we may receive the infinite mercy 
of God and with prudence lavishly transmit His mercy 
unto others. 

May you live always in the abyss of the Father’s Mercy.
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On September 5, Labor Day morning, some twenty two 
hundred Catholics of the archdiocese of Galveston-
Houston gathered to show homage to Saint Mother 
Teresa of Calcutta, a humble nun from India.  Since we 
all cannot cross the ocean for her canonization, her first 
class relics of blood and hair were available for venera-
tion after the Mass of Thanksgiving at the Co-Cathedral 
of the Sacred Heart.  

Mother “really knows how to draw a crowd,” says 
Cardinal DiNardo. Undoubtedly, it was her ardent and 
total trust in the Lord and selfless giving in service of 
the poor that inspired many to seek her inspiration and 
intercession: Saint Mother Teresa, model of mercy, 
pray for us!

Ngày 5 tháng 9, ngày quốc tế lao động vừa qua, khoảng 
hai ngàn hai trăm giáo dân thuộc Tổng Giáo Phận Galve-
ston Houston quy tụ để tôn kính Mẹ Thánh Têrêsa thành 
Calcutta, một nữ tu khiêm tốn từ India.  Vì mọi người 
không thể vượt đại dương để tham dự nghi lễ phong 
Thánh của Mẹ, nên những di tích thánh là máu và tóc của 
Mẹ được cung nghinh và hôn kính sau Thánh Lễ tạ ơn tại 
nhà thờ chánh tòa Thánh Tâm.  

Theo lời Đức Hồng Y DiNardo nói về Mẹ, Mẹ rất có tài 
“thu hút đám đông!”  Chẳng có gì nghi vấn về niềm xác 
tín trọn vẹn của Mẹ vào Thiên Chúa, cũng như tinh thần 
xả kỷ hy sinh của ngài dành cho anh chị em nghèo khó; 
chính tinh thần này đã gợi hứng cho nhiều người chạy 
đến cầu khẩn Mẹ: Thánh Têrêsa, Mẫu gương của lòng 
thương xót, xin cầu cho chúng con!

     Mẹ Thánh  Têrêsa Thành  Calcutta
Mother teresa of CalCuttaMother teresa of CalCutta
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Making of a Saint
For some, 2 April 2005 brings back fond memories. On 
this very date and subsequent days more than a decade 
ago, the world mourns the passing of the first non-
Italian (yet Polish) Pope in 400 years of Church history. 
An estimated of more than three million people waited 
in line to pay their last respect to this once avid athlete, 
aspiring actor, philosophical teacher, World Youth Day 
founder, and most travelled (aggiornamento) pontiff. 
Still millions more followed the liturgical rituals of his 
funeral on television. Many of us have never visited 
the quaint, yet glorious eternal city of Rome, let alone 
attend the funeral of the recent pope whose road to can-
onization was not surprisingly expedited. 

However, to stand in front of the full-scale replica of 
Saint John Paul II’s original crypt as part of “The Mak-
ing of a Saint” exhibit, the Sisters cannot be but in awe. 
It was like being at St. Peter’s. This particular exhibit, 
with its three-dimensional scenes and multi-media 
presentations, highlights the process of becoming a 
saint, from beatification to canonization, of the two most 
recent canonizations of Saint Pope John XXIII and Saint 
Pope John Paul II.  

While meditatively walking through “The Making of 
a Saint” exhibit, the Sisters cannot help but recall the 
universal call to holiness in chapter five of the Dogmatic 
Constitution on the Church, Lumen Gentium. Through 
the sacrament of baptism, we (men, women, children, 
ordained, religious or lay) are all called strived to live a 
holy life, a life imbue with and sustained by sanctifying 
grace. May the lives of the saints continue to inspire us 
all to strive for a life of holiness, for this is Jesus exhor-
tation, “Be holy as I am holy” 
(1 Peter 1:16, cf. Lev 11:45). 

“Hãy sống thánh vì Ta là Đấng Thánh” 
   (1 Pt 1:16)

Ngày 2 tháng 4 năm 2005, cả thế giới đã để tang thương 
tiếc Cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, một trang sử 
đầy ấn tượng đẹp, còn in đậm trong tâm khảm nhiều 
người, nhất là người công giáo.  Chính ngày này đã có 
hơn ba triệu người hàng hàng lớp lớp kiên nhẫn đợi chờ 
để kính viếng linh cữu Đức Thánh Cha.  Còn hàng triệu 
người khác theo dõi các lễ nghi tiễn đưa và an táng qua 
các truyền hình Ti Vi hoặc mạng lưới hoàn cầu.  

Sau 400 năm lịch sử Giáo Hội, Đức Gioan Phaolô II là 
vị Giáo Hoàng đầu tiên không phải là người Ý mà là 
người Ba-Lan.  Ngài đã từng là giáo sư triết học, say mê 
thi thơ kịch nghệ, yêu mến giới trẻ vì đối với ngài giới 
trẻ là tương lai của Giáo Hội và Xã Hội, chính ngài đã 
thành lập ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.  Ngài đã theo 
gót vị tiền nhiệm Gioan XXIII mở tung cánh cửa Giáo 
Hội để ra đi gặp gỡ những ai không có cơ hội đến với 
ngài.  Ngài là vị Giáo Hoàng đã công du nhiều nhất và 
hình bóng ngài đã hiện diện trên khắp Năm Châu.      
Các Sơ cũng như bao người khác vẫn khao khát được 
cơ hội tham quan Roma, thủ đô của Giáo Hội, tham dự 
Thánh Lễ an táng hoặc hiện diện trong nghi Lễ phong 
thánh của Thánh Đức Giáo Hoàng Phaolô II, nhưng điều 
đó vẫn mãi là những giấc mơ đẹp khó thành sự. Tuy 
không thể ở Roma để chứng kiến những mốc lịch sử đó 
nhưng hè vừa qua các Sơ được xem truyển lãm “Đăng 
Quang Hiển Thánh” của hai Cố Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II và Gioan XXIII.  

Khi xem những hình ảnh triển lãm này, các Sơ liên 
tưởng ngay đến tông thư Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân: 
Qua bí tích rửa tội, tất cả chúng ta (dù nam hay nữ hoặc 
trẻ em, dù là giáo sĩ, tu sĩ, hay giáo dân) được mời gọi để 
nên thánh.  Chính Đức Kitô đã lập lại mệnh lệnh PHẢI 
NÊN THÁNH trong Cựu Ước: “Hãy nên thánh, vì Ta là 
Đấng Thánh” (Lv. 11:45).  Ước chi đời sống đức hạnh, 
thánh thiện, xả kỷ quên mình vì Chúa và Giáo Hội của 
hai Cố Giáo Hoàng luôn khích lệ, thúc bách mỗi người 
chúng ta sống thánh mỗi ngày trong môi trường và địa 
vị của mình. 
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tridua of 
saint 
dominic 
de guzman

The feast of Saint Dominic was 
observed as a “tridua” – three days 
of celebration with greater solem-
nity and pomps in this year of the 
Order’s 800th Jubilee. To honor 
the Dominican Founder, the sisters 
throughout the province gather for 
prayer, study, discussions, and pres-
entations on the life and charism of 
Holy Father Saint Dominic 
de Guzman. 

On the actual date, Monday 8 
August, another set of trio liturgies 
took place. Emeritus Bishop Vincent 
Rizzotto celebrated the early dawn 
Solemn Mass in honor of St. Do-
minic. A group of sisters then joined 
the Dominican Sisters of Houston on 
Almeda Road for the 11:00 AM Eu-
charistic Celebration (1).  The sol-
emn St. Dominic feastday concluded 
with the evening Holy Sacrifice of 
the Mass at Holy Rosary Catholic 
Church with the Dominican Fathers 
of St. Martin de Porres Province (2). 

A bonus to this solemn feastday 
was the spontaneous invitation to 
the friars’ priory. For many sisters, 
such was a VIP tour.  In the heart of 
the bustling downtown of Houston, 
behind the gothic stone walls housed 
a beautiful monastic sanctuary 
(3). Every inch of the chapel, from 
the intricate carved choir stalls to 
stained glass windows, reflects the 
800 years of Dominican tradition: to 
contemplate and preach veritas. 3. Tại nhà nguyện của các Cha Đa Minh tu viện Thánh Martinô, Tỉnh Dòng Miền Nam 

2. Thánh lễ bế mạc tại nhà thờ Holy Rosary 

 1. Thánh lễ tại Tu Viện các Sơ Đa Minh (Mỹ) đường Almeda
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A DominicAn Summer  reunion

Hè xum họp

It is no secret that the Dominican spirituality is supported by four pillars: prayer, common life, study, and preaching.

A DominicAn Summer  reunion

Hè xum họp

Teachers in general look forward to the summer break 
for ongoing professional development opportunities and 
to rejuvenate their bodies and spirits. It is no secret that 
the Dominican spirituality is supported by four pillars: 
prayer, common life, study, and preaching. Therefore, 
when summer descends, the sisters throughout the 
province regather at the provincial house to praise 
Almighty God at the Liturgy of the Hours, the Holy 
Sacrifice of the Mass, and in solitude before the Blessed 
Sacrament. Such opportunities also enables the teach-
ing sisters in distant dioceses common life and recrea-
tion. Once refueled with God’s love, mercy and fraternal 
charity, the sisters are ready for intellectual recharge and 
spiritual conditioning. 

The summer intensive commenced with a week of 
conferences and discussions on Mercy in the Common 
Life facilitated by Father Joseph Nghị Đinh, a Domini-
can priest currently ministering in Thailand. Then Father 
Gabriel O’Donnell, a Dominican Friar from the St. 
Joseph Province, led a retreat for a group of sisters on 
Virtue in the Life of the Religious. Another Dominican 
priest currently on faculty at Ecole Biblique, Fr. Joseph 
Thong Le, gave a retreat, “Love in community through 
words and actions of a disciple in the Gospel of John” to 
another group of sisters. 

Fully equipped with hearts aflame with Christ’s love, the 
staff of truth in hand, and the Word of God, the sisters are 
once more “Sent to Preach the Gospels.” “How beautiful 
are the feet of the one bringing good news” (Isaiah 52:7).
 

Mỗi Hè về các giáo viên thường có những tháng Hè dài 
không chỉ để nghỉ ngơi nhưng còn dành thời gian cho 
tu nghiệp, bồi dưỡng tinh thần và thể xác.  Có lẽ nhiều 
người biết đặc sủng dòng Đa Minh là giáo dục, được liên 
kết trong bốn cột trụ: Cầu nguyện, đời sống chung, học 
hỏi và giảng thuyết. Chính vì thế cứ mỗi Hè sang các 
Sơ lại trở về trụ sở Tỉnh Dòng để cùng nhau chúc tụng 
tôn vinh Thiên Chúa cách đặc biệt trong những giờ kinh 
nguyện, Thánh lễ Misa, và những giờ tĩnh lặng, lòng kể 
lòng với Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây cũng là dịp các 
sơ đi thi hành sứ vụ xa Tỉnh Dòng được trở về xum họp 
quây quần bên chị em để kết chặt tình thân qua nếp sống 
chung và những ngày giải trí “Tình Chị Tình Em”. 

Sau khi đã được hâm nóng tình Chúa, tình chị em, các 
Sơ đã dành một tuần học hỏi về lòng thương xót trong 
cộng đoàn do Cha Giuse Đinh Văn Nghị, OP trình bày; 
sáu ngày thao luyện kiến thức và tinh thần với tuần tĩnh 
tâm đào sâu về các nhân đức do Cha Gabriel O’Donnell, 
OP hướng dẫn; và tuần tĩnh huấn với chủ đề “Lòng mến 
trong cộng đoàn qua cách sống, hành động và cư xử của 
người môn đệ theo Tin Mừng Gio-an” do Cha Giuse Lê 
Minh Thông, OP chia sẻ. 

Suốt mùa hè được trang bị đầy đủ mọi mặt, nay các Sơ 
lại vai sánh vai, lòng hiệp lòng khởi hành một cuộc ra 
đi mới theo tinh thần năm Thánh Dòng mừng 800 năm 
“Được Sai Đi Rao Giảng Tin Mừng”. Và kìa “đẹp thay 
những bước chân loan Báo Tin Mừng” (Isaiah 52:7).
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Tại sao lại có Năm Thánh?  Ơn Chúa 
chỉ ban xuống trong Năm Thánh sao?  
Có lẽ đây là một trong những thắc 
mắc nhiều người đã có lần tự hỏi.  
Vâng, ơn thánh Chúa tuôn đổ dạt dào 
như mưa dầm tháng Bảy và không 
cần phải có Năm Thánh mới kéo ơn 
Chúa xuống. Dầu thế chúng ta vẫn có 
thể rơi vào một trong ba thái độ sau 
đây đối với hồng ân Chúa:

1. Ù Lì: Với thái độ ù lì, như đứng 
trước một cơn mưa xối xả, ta chỉ ngồi 
trong nhà nhìn qua khung cửa chắc 
chắn nước mưa có lớn đến đâu cũng 
không khiến ta chạm tới.

2. Nửa Vời: mặc dầu không ù lì đến 
độ bó chân trong nhà khi thấy cơn 
mưa mát rượi tiến đến, tuy nhiên với 
thái độ nửa vời ta sẵn sàng bước ra 
khỏi nhà nhưng lại quá cẩn thận nên 
đã trang bị đầy đủ áo mưa hoặc ô dù, 
và như thế nước mưa không thể tưới 
mát làn da khô.

3. Nhiệt Thành: đây là thái độ khao 
khát được hòa nhịp trong mưa, để cho 
những hạt mưa tưới đẫm thân mình 
khiến sau cơn mưa người ta phải 
đổi thay.  

Có lẽ đây cũng là lý do tại sao Giáo 
Hội tặng ban Năm Hồng Phúc để thúc 
bách con cái mình biết cộng tác với 
ơn Thánh để được thanh tẩy, thánh 
hóa, và biến đổi. Vài năm trước đây, 
do những gương mù khủng hoảng ơn 
gọi linh mục, Giáo Hội đã mở Năm 
dành riêng để cầu cho các linh mục 

(2009-2010).  Rồi sau đó là Năm Đại 
Phúc dành cho Đời Sống Thánh Hiến 
(2014-2015). Trong lần họp chung 
với các giám đốc ơn gọi của Tổng 
Giáo Phận Galveston Houston để 
chuẩn bị sống Năm Thánh Hiến, một 
linh mục trẻ đề nghị: “Giáo Hội tặng 
ban những năm đặc biệt để thúc bách 
chúng ta sống ơn gọi cách xác tín và 
thánh thiện hơn nên ta cần phải đề 
ra nhưng đường hướng cụ thể hầu 
thăng tiến kẻo chúng ta lại theo vết 
đường mòn là sau Năm Ân Phúc đâu 
vẫn hoàn đó.  Con đã trải nghiệm sau 
Năm Thánh Linh Mục mình vẫn y 
như cũ, chẳng có gì thay đổi!”  

Qua kinh nghiệm này, con cùng với 
chị em trong Tỉnh Dòng đã làm một 
hy sinh chung nho nhỏ là nguyện 
thêm lời kinh cầu trước Chúa Giêsu 
Thánh Thể để cầu cho ơn gọi thánh 
hiến mỗi ngày.

Năm nay Giáo Hội hoàn vũ được
hồng phúc ân hưởng Năm Thánh 

ngoại thường Lòng Chúa Xót Thương 
và cách riêng Dòng Đa Minh lại được 
mừng Năm Thánh 800 năm hiện diện 
trên thế giới. Cả hai Năm Thánh cùng 
một thời điểm lẽ nào lại để thời gian 
trôi qua vô ích. Với quyết tâm này, 
con tự hoạch định cho mình mỗi ngày 
lúc 3:00 chiều cùng với chị em chầu 
Thánh Thể, ca tụng, ngợi khen Lòng 
Chúa Thương Xót, lãnh nhận ân xá cầu 
cho tội nhân và cứu rỗi các linh hồn.  
(Ngoài những nhà thờ được chỉ định 
trong Năm Thánh ngoại thường, các 
nhà nguyện của Dòng Đa Minh cũng là 
nơi lãnh ơn toàn xá.)

Chẳng mấy chốc Năm Thánh lại trôi 
qua, ai có thể biết được bao nhiêu 
linh hồn lĩnh hội ơn toàn xá hoặc bao 
nhiêu tội nhân trở lại với tình Chúa xót 
thương, nhưng con tin chắc chắn một 
điều là chính mình đã tập được thói 
quen chạy đến lòng Chúa xót thương 
mỗi ngày và tâm hồn con sẽ bình an, 
thư thái không hối hận khi những Năm 
Thánh này kết thúc.

Năm 
Thánh, 
Năm 
Thánh



I was born and raised in a small town of 
Vietnam.  I am the tenth of 12 chil-

dren.  When I was around the age of five 
or six, my parents sent me to live with 
my aunt who was a widow. Make no 
mistake, my parents did not give me up 
for adoption; it was just that there were 
a dozen of us while my aunt was barren, 
so I was given the “mission” to keep her 
company.  Needless to say, I experienced 
extreme home sickness; I cried at every 
meal while living with my aunt.  Time 
either suspended or dragged its feet for 
it seemed forever before the Lunar New 
Year came around. Only then did my dad 
visited for the first time and to everyone’s 
surprise, I secretly sneaked into his car 
and went home without bidding my aunt 
farewell. 

As an adolescent, I was involved in 
many church activities.  I joined the 

church choir, participated in the Eucha-
ristic youth movement, and even volun-
teered as a catechist. One day, a catechist 
leader introduced me to the religious 
vocation.  He said, “If you become a 
religious, you could pray more for your 
family.”  That simple phrase captured my 
heart because I came from a large family.  
Thus, my vocation simply began.  The 
catechist mentor then accompanied me on 
several trips to different religious com-
munities, but we never visited any of the 
Dominican congregations.  Since Do-
minicans are more academically driven, 
it never occurred to him to introduce the 
Order of Preachers to this simple, yet 
devout catechist, who only had a ninth 
grade education. I dropped out of school 
early because young women of my age 
need no further education; a ninth grade 

education was sufficient. Further aca-
demic pursuits were reserved for the rich. 
Hence I began to discern my vocation by 
praying the only prayer method I knew, 
the Rosary.  Whenever leisure allowed, I 
prayed the beaded prayer; the Hail Mary 
was constantly on my lips and in my heart 
for I had this great desire for the salvation 
of souls.  

At 18, I contacted the Lovers of the 
Cross in Sisters my hometown and 

they were willing to accept me whenever 
I was ready.  Coincidently in that same 
year, my family received news that we 
were eligible to migrate and reunite with 
my older brother in the United States.  I 
brought this concern to the sisters and 
they advised me to seek my parents’ 
permission to remain in Vietnam and 
join their community.  Meanwhile, I also 
shared this matter with my cousin and he 
said, “Just take this as an opportunity to 
study abroad.  You can come back later 
and help the Church in Vietnam.”  

One day I mustered enough cour-
age to ask my mom, “May I stay 

in Vietnam and join a religious commu-
nity?”  She replied, “If you ask your dad, 
he would disown you! Just come with us 
to the United States, and I will let you 
follow your vocation.”  My mom’s advice 
was promising; therefore, I sadly left 
Vietnam and migrated to the States.

  Eight months later, I entered the 
Vietnamese Dominican Sisters in 

Houston Texas.  When I received the 
Dominican habit, I took the name Sr. 
Monica Vianney, OP.  Monica was my 
initial motivation to the religious life to 
pray for my family, and Vianney, after the 
Curé of Ars, because of his greater desire 
to pray for the salvation of the whole 
world.  I believe this is truly my vocation. 
In the religious life, I feel most at home 
and connected to God, others, and myself. 
The longer I live in religious life the more 
I experience great joy and fulfillment. 

Sr. Monica Vianney Tuyết-Nhung 
Lê, OP has been a religious professed 

sister since 1994. 
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Prayer is My Mission

Do you remember what Jesus 
said to Peter and his brother 

Andrew when He met them? Did 
they not hear, “Follow me, and I 
will make you fishers of men” (Mt 
4:19)?  Similarly was my case, but 
from one of Jesus’ fisher/religious 
“women.” It was so surreal be-
cause I fell for the bait when one of 
His deckhands, a Dominican sister, 
caught me off guard. 

About five summers ago, I had 
the rare opportunity to go on a 

camping trip Back to the Promised 
Land with the Vietnamese Eucha-
ristic Youth Movement (VEYMs) 
in Orange County, CA, where I 
also met the aforementioned sister. 
She was lugging this enormous 
black sack, “the bait,” back to her 
room. Intuitively I looked over 
and instantly the perceived weight 
of it bombarded my mind and in 
a nanosecond triggered a quick 
altruistic response. I rushed over 
and offered to help her while grab-
bing onto the “hefty” bag. Hmm! 
It was heavy alright. It was filled 
with several huge plastic flowers… 
which probably weighed a total of 
two pounds! As God reeled me in, 
she shared her joy and obligations 
as a consecrated religious, and 
suggested that I should give it a try. 
I am not married and I am still sin-
gle and available, so why not?  She 
explained to me that if it is not the 
vocation God is calling me to then 
I can still leave and get married. 
She ended her sharing with, “Just 
give God a chance...” 

Duc in Altum



So the following year, I went 
to the sisters’ “Come and 

See” and spent a week with 
them. Honestly, it was the best 
free one-week vacation ever!! I 
was in awe with the presence of 
the sisters; I was touched by the 
joy and love for God that radi-
ated from them. It particularly 
showed through their concern 
for each other and for each one 
of us. Finally, as I prepared for 
the celebration of the sacrament 
of Reconciliation during the day 
of the silent retreat I came face 
to face with my state of sinful-
ness. I was like one of the many 
fish that swam in the sea con-
taminated with crude oil: suffo-
cated and hopeless. Before con-
fession, each person received 
a letter from God. God wrote a 
lot of beautiful things, but there 
was one line that pierced right to 
my heart: “There is no sin that is 
bigger than my love for you...” 
THAT WAS IT!! 

Torrents of tears cascaded 
down my cheeks, the chains 

upon my heart broke loose and 
it seemed as though God could 
no longer hold back time and 
immediately flooded my heart 
with His unconditional love.  
My heart now sings “amaz-
ing grace” and I am more than 
certain of God’s personal love 
for me! I was wrong for think-
ing He was always out to get 
me. Inste`ad, God rescued me 
and He loves me. From then, 
I experienced a deep sense of 
peace and joy that I have never 
experienced before.  I fell for 
the bait and now I am more 
alive than ever because He is the 
Living Water. I am now the fish 
that swims in His ocean of love. 

Sr. Marie Frassatti Tracy Phối 
Nguyễn, OP has been a 

professed religious since 2016.
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Footprints in the Snow
It was because of an unquenchable thirst 

in my soul! It was because of the God-
shaped hole in my heart! It was because 
of a promise I made at the age of four! It 
was because of the footprints in the snow! 
There are many reasons for my becoming 
a religious sister, but I believe that my vo-
cation is mainly because the Divine Lover 
called, drew and chose ME! 

My vocation came gradually through 
a series of calls from God. As a 

kid, I spent many childhood years happily 
visiting and learning at a convent near my 
house in Biên Hòa, Vietnam. So it was 
not surprising that God made his first call 
through my favorite religious sister. Her 
direct question, “Do you want to become 
a nun?” received my instinctive response 
“Yes!” I did not know that my “yes” at the 
time will put me on the Divine Lover’s 
special calling list. All I knew was that I 
was very happy whenever I visited 
the sisters. 

The nightly prayer my family said 
together had also kept the ears of my 

heart attentive to God especially during 
my Junior High and High School years in 
the U.S. Those years were marked with 
God’s patient calls. Sometimes His voice 
came via Sister Winifred’s invitation to 
visit her convent in rural Philadelphia. At 
other times His invitation came as a funny 
comment from an old lady at church and 
often as jests from my family and best 
friend. However, my college years became 
quite a struggle as I compromised my 
faith, skipped Mass quite frequently, and 
grew lukewarm in my faith. This brought 
about an unquenchable and aching interior 
emptiness. To me, God became a stranger. 
But the Divine Lover was definitely very 
clever to have left a God-shaped hole in 
my heart. I kept on yearning for Him yet I
did not know how to fill this hole. Never-
theless, He was waiting for the right time 
to catch my attention!

I remembered waking up one snowy 
Sunday morning, during my junior year 

in college, with a burning desire to come 
to the Lord, to go to Mass. The walk to St. 
Bridget’s from school was with much dif-
ficulty because of the thick blankets of 

snow. I prayed out of hopelessness. God 
answered instantly by sending two angels 
in disguise, who gave me a ride to church. 
As I attended Mass that morning, I felt 
alive again. It had been a long time since 
I felt that deep joy and fervent love for 
Christ. Having been energized by the Eu-
charistic Lord, I decided to take a shortcut 
up the snowy hill back to school on foot. 
Yet the slippery snow made my trek most 
difficult. I almost gave up but those big 
footprints on the snow gave me encour-
agement and hope. Someone had made it 
up the hill before me! Now I only have 
to follow suit by walking on His foot-
prints. As I stepped on them the thought 
of our Lord treading the earthly path up to 
Calvary came to my mind most vividly. It 
was enlightening! Yes, like the footprints 
on the snow, Christ has left a series of 
footprints for me to follow to reach my 
ultimate destination, Heaven, home sweet 
home! 

Shortly after graduation, I responded 
to an invite from my best friend to go 

for a week of Come and See at Mary Im-
maculate Province, home of the Vietnam-
ese Dominican Sisters. With my parents’ 
blessings and family’s support, I joined 
the Dominican Sisters a month afterward. 
I could say that my heart’s longing was 
fulfilled as I walked on Christ’s footprints 
daily for the past nine years in the con-
vent. Now as I wait for the day of my final 
profession, my wedding and my espousal 
to Christ, I often sing joyfully like the 
bride in the Song of Songs, “I found him 
whom my soul loves. I held him and 
would not let him go” (3:4). 

Sr. Theresa Joseph Loan-Anh 
Nguyễn, OP has been a professed 

religious since 2012.

Duc in Altum
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Catechist’s 
Day 

Huấn Luyện 
Giáo Lý Viên

Before the academic year begins, 
Catechetical Days are offered 
around the archdiocese of Galve-
ston—Houston to form and equip 
catechists with the tools as they 
return to the classrooms, echo the 
Good News, and give witness to 
the Person of Jesus Christ. 

Hosting one of this year’s days of 
catechetical formation was Viet-
namese Martyrs Catholic 
Parish. Among the list of 
speakers were three of our very 
own: Sr. Theresa Hang Pham, 
Sr. Lucy Luong Nguyen, and Sr. 
Bernadette Huong Nguyen who 
presented workshops on the 
Living the Year of Mercy and 
Amoris Laetita and Lesson Plans 
for Elementary. The attendance of 
many young adult catechists is a 
promising sign of fervor and 
dedication to the faith formation 
of today’s youth.

Hằng năm Tổng Giáo Phận 
Galveston–Houston thường tổ 
chức những khóa học hỏi, bồi 
dưỡng tu nghiệp và trang bị cho 
các Giáo lý viên thêm kiến thức 
và tài liệu, hy vọng giúp họ chuẩn 
bị bước vào niên học mới với đầy 
nhiệt huyết để công bố Tin Mừng 
và làm chứng cho Đức Giêsu 
Kitô.  

Riêng năm nay, khóa bồi dưỡng 
Giáo lý được tổ chức tại Giáo Xứ 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và 
trong số những thuyết trình viên 
có sự hiện diện của ba nữ tu Đa 
Minh: 

Sr. Theresa Phạm Thị Hằng, OP 
Sr. Lucy Nguyễn thị Lương, OP
Sr. Bernadette Nguyễn Hoàng 
Hoài Hương, OP.

Các sơ đã trình bày chủ đề: Sống 
lòng thương xót trong gia đình 
theo tông huấn “Niềm Vui Yêu 
Thương” và cách thức soạn giáo 
án cho lớp tiểu học. Sự hiện diện 
đông đảo của các giáo lý viên 
trẻ đã thắp lên những tia sáng hy 
vọng cho nền giáo dục niềm tin 
hôm nay và mai sau. 
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Going on a pilgrimage is much more than 
simply touring places, taking pictures, and 
learning new things. Rather, I would equate 
pilgrimage with a journey of faith; and that 
is exactly what the Junior Sisters underwent 
for a weekend during their summer break. 
This so called “pilgrimage of faith” further 
enabled us to walk and be inspired by the 
missionaries’ spirit in the heart of Texas. 
   
Spending a few days in San Antonio, we 
visited a number of religious and cultural 
sites, including several of the Missions, the 
Basilica of the National Shrine of the Little 
Flower, and the Shrine of St. Padre Pio of 
Pietrelcina. It was an absolutely invaluable 
experience! We not only had the chance to 
strength one another in fraternal charity, but 
we also had the opportunity to spiritually 
bond with those who went before us: men 
and women who founded the Church in Texas 
and Saints greatly revered by the San Antoni-
ans. By encountering them in our historical 
expedition, we were enriched with the stories 
of their lives, which were filled with love, 
dedication, and sacrifices.  

San Antonio Pilgrimage Reflection

In awe at how they led 
their lives in service of 
God and love for Him, our 
hearts were rekindled to 
live our consecrated lives 
even more fully. On this 
journey of faith, we were 
undoubtedly inspired to 
pursue the highest form of 
holiness. On this pilgrim-
age, we saw with our own 
eyes how God’s presence 
and glory is manifested in 
the lives of those who are 
faithful to Him. By 
following the example of 
Christ and willing to sac-
rifice all one has in order 
to make God one’s all in 
all, we essentially live out 
our purpose in life. 

This little excursion 
opened both our eyes and 
our hearts to see that we 
have nothing to lose. In 
making Christ our center 
and allowing Him to 
transform our lives, we 
become a living testimony 
for Him. In so doing, 
Christ is glorified and we 
become all we are called 
to be. Indeed, we were 
blessed to experience to 
a small degree what St. 
Paul meant when he said, 
“It is no longer I who live, 
but Christ lives in me.” 
(Gal 2:20)
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Coming to the Promised Land National Convention VI in Carlinville, IL. 70 plus priests and religious as chaplains along with 

hundreds of youth leaders of the Eucharistic Youth Movement came together every six years for training and seminar. 

First Non-Vietnamese “Come and See” participants.

AYC – Archdiocesan (of Gal-Hou) Youth Conference.

 Meetings with young adults and youths in Louisville, Kentucky.

Our Lady of Lourdes Catholic Church (Houston) Servant Leader Re-
treat in Waller, Texas.

Sowing the Seeds of Vocations
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Surrounding Holy 
Father Dominic. 

Quây quần bên 
Cha dấu yêu.

Sr. Martina Vu com-
pleted her Masters in 
Music at Silverlake 
College in 
Manitowac, WI. 

Sr. Vi Vân tốt nghiệp 
văn bằng thạc sĩ âm 
nhạc từ trường đi học 
Silverlake ở 
Manitowac, WI.

Sr. Catherine Teresa Bui 
graduated with a Bachelor of 
Arts in Theology and Sr. Berna-
dette Nguyen finished her Mas-
ter’s program in Catholic School 
Administration; both from the 
University of Saint Thomas 
in Houston. 

Sr. Duyên Anh ra trường cử 
nhân Thần Học và Sr. Hoài 
Hương hoàn tất chương trình 
thạc sĩ Quản trị học đường 
Công Giáo. Cả hai Sơ là sinh 
viên đại học Thánh Tôma tại 
Houston.

No greater JOY. Niềm vui nào sánh bằng?

Receiving priestly blessings from the new ordained, Fr. 
Dominic, CSsR. Tân linh mục Hảo, DCCT, ban phép lành.

Admiring the dragon-fruit blooms. Hoa thăng long!

“Kìa nhìn 

xem Cha 

Thánh 

ĐaMinh 

đơn sơ 

ra đi làm 

người bộ 

hành, hát 

xướng, 

nghèo nàn 

vẫn vui ...”

 Meetings with young adults and youths in Louisville, Kentucky.

Sowing the Seeds of Vocations
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First  Profession

Sr. Mary Louis 
Linh Theresa Nguyễn, OP

Sr. Marie Frassati 

Tracy Phối Nguyễn, OP 
Sr. Mary Vincent Ferrer 

Thúy - Lan Phạm, OP
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First  Profession

Bà Maria Phan Thị Nhi  
Bà Anna Trần Thị Toàn  

Bà Anna Công Tằng Tôn Nữ Thị Hòa  
Ông Trần Bảng  

Bà Nguyễn Thị Tường Vy  
Bà Nguyễn Thị Khiêm  

Anh Vũ Đức Tín  
Bà Maria Trần Thị Nhung  

Bà Cố Maria Lê Thị Đậu  
Ông Giuse Nguyễn Văn Vinh  
Bà Maria Phạm Thị Phương  

Bà Hoàng Thị Xuân  
Bà Anna Nguyễn Thị Tín  

Bà Vũ Thị Cầu  
Anh Phêrô Nguyễn Phú Richard

Ông Phêrô Trần Văn Hương

chị em trong tỉnh Dòng 
và thành viên trong hội Bảo trợ Ơn gọi

thành kính phân ưu và hiệp thông cầu nguyện cho
các thành viên đã An nghỉ trong chúA: 





Novice Siena Marie Kim-Thùy Nguyễn 

Novice Catherine Frassati Ivy Trần

Visiting the cloister Dominicans in Lufkin, TX: Monastery of the Infant Jesus
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Looking forward to seeing 
YOU at our next

COME AND SEE
December 16-21, 2016
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