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The Lord has done great things for us, and 
we are filled with joy!”

     (Psalm 126:3) 

Dear Friends and Benefactors in Christ,

God unceasingly bestows His blessings upon us through the sacraments and 
rituals of the Church.  However, God’s greatest gift to mankind is the Mystery 
of Christ’s Resurrection, through which redemption in its fullness is made 
available to all.  Yet, how can we repay the Lord for all the graces received? 
(cf Ps 116:12) 

“[We] will raise the cup of salvation and call on the name of the LORD.  [We] 
will pay [our] vows to the LORD in the presence of all his people…[We] will 
offer a sacrifice of praise and call on the name of the LORD…In the courts of 
the house of the LORD, in your midst, O Jerusalem. Hallelujah!” 
(Ps 116:13-19)

With hearts overflowing with humble gratitude, we give thanks to Almighty 
God and to you, friends and benefactors near and far, who have prayed and 
supported the Saint Anne Residence campaign, a project conceived thirteen 
years ago.  The aftermath of hurricane Ike, which substantially damaged 
Mary Immaculate Convent and the burning of the preschool the following 
year, unexpectedly prolonged this minor building project. 

The completion of Saint Anne Residence is a tribute to the elderly Sisters, the 
living as well as the deceased.  We remember and honor their relentless trust 
in God’s providence, their dedication in their apostolates and their sacrifices 
in building the community. 

Furthermore, Saint Anne Residence stands in our midst not only as a sign 
of God’s goodness, love, and protection, but also a visual reminder of your 
prayers, generosity and friendship.  Through your hearts of gold, God contin-
ually manifests His loving plans for our consecrated lives and allows simple 
dreams to take shape and actualize.  Together in unison, we THANK GOD 
and THANK YOU through our lives as consecrated religious.  May the Bless-
ed Virgin Mary, Saint Anne, Holy Father Saint Dominic, and all the Saints of 
the Order of Preachers intercede before the throne of God and bless each and 
every one of our friends and benefactors this day and unto the ages. 

    Blessings,

Provincial Supeior
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hôm nay, ngôi nhà Thánh anna được 
hoàn thành như biểu hiệu lòng tri 
ân các Sơ cao niên của chúng con, 
những Sơ còn đang sống giữa chúng 
con cũng như các Sơ đã được chúa 
gọi về.  Xin ghi ơn các Sơ vì lòng tín 
thác vào chúa quan phòng, vì công 
đức cao dầy, vì sự hy sinh tận tụy, vì 
tình thương yêu của các Sơ dành cho 
Dòng và cho từng chị em.  

Kính thưa quý vị, Ngôi nhà Thánh 
anna hiện diện giữa chúng con, 
không chỉ là dấu chứng của hồng ân, 
tình thương và sự bao bọc của Thiên 
chúa dành cho chúng con, nhưng còn 
là tình thương mến, sự quan tâm giúp 
đỡ, lời cầu nguyện và đồng hành của 
các vị ân nhân xa gần dành cho chúng 
con.  Qua quý vị, Thiên chúa đã thực 
hiện chương trình của Ngài trên đời 
sống Thánh hiến của chúng con và 
cho những ước mơ nhỏ bé của chúng 
con trở thành hiện thực.  chúng con 
xin đồng thanh Tri ÂN chÚa, 
cÁM ƠN QuÝ VỊ bằng cả cuộc đời 
hiến dâng.  

Nguyện xin Mẹ Maria, Thánh anna, 
cha Thánh Đa Minh và các anh chị 
Thánh Dòng luôn cầu bầu cùng chúa 
chúc lành cho quý ông bà cố, quý 
thân nhân, ân nhân và bạn hữu của 
chúng con hôm nay và đến muôn đời. 

Kính thưa quý ông Bà cố, Quý thân 
nhân, ân nhân và bạn hữu,

Thiên chúa không ngừng tuôn đổ 
hồng ân cho chúng ta qua các Bí Tích 
và các lễ nghi phụng vụ trong giáo 
hội; quan trọng hơn cả chính là Mầu 
nhiệm Đức Kitô Phục Sinh, nhờ đó 
ơn cứu độ được trao ban cho chúng 
ta cách sung mãn nhất.  Biết lấy chi 
đền đáp những ơn trọng nghĩa dầy mà 
Thiên chúa đã thương ban, ngoài tâm 
tình tri ân và lời tụng ca cảm tạ dâng 
Thiên chúa từ bây giờ và mãi đến 
muôn đời.

Kính thưa quý vị, hôm nay cũng vẫn 
một niềm tri ân, chúng con xin Tạ Ơn 
chúa và cám ơn quý vị ân nhân xa 
gần đã đóng góp công khó với bao 
mồ hôi vất vả vì nay ngôi Nhà an 
Dưỡng Thánh anna được hoàn thành 
sau mười ba năm cầu nguyện, chuẩn 
bị, và quyên góp. công trình tuy nhỏ 
nhưng mất nhiều thời gian chờ đợi bởi 
vì cơn bão ike đánh sập Tu Viện Đức 
Mẹ Vô Nhiễm và mái trường Mầm 
Non bị thiêu rụi; dài vì hoàn cảnh kinh 
tế của chúng con còn quá khiêm tốn, 
thiếu hụt…Những lý do đó đã làm cho 
chúng con phải tạm gác lại chương 
trình xây dựng để dồn tâm lực lo chỗ ở 
cho chị em và xây lại ngôi trường cho 
các cháu Mầm Non. 

“Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan 
chứa một niềm vui” (TV 126: 3)
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Một trong những truyền thống tốt đẹp 
của các dòng tu là mọi khuôn viên tu 

viện điều có những dấu ấn thánh thiêng như 
tượng ảnh, danh thánh, hoặc dấu tích linh 
thiêng nhắc nhở người tu sĩ về sự hiện diện 
mầu nhiệm của Thiên chúa Tình yêu.  Tại 
Tỉnh dòng chúng con mọi phòng ốc lớn nhỏ 
đều được ghi dấu với tượng chịu nạn, nguồn 
ơn cứu rỗi mà chính Đức Kitô chuộc thay 

nhân loại.  chứng tích này cũng 
nhắc nhở sứ mạng của mỗi tu sĩ 

Đa Minh được sai đi loan báo 
tin mừng Đức Kitô chịu khổ 
nạn, chịu chết và phục sinh.  

Ngoài ra, các tòa nhà 
đều có những thánh 

hiệu như Nguyện đường 
Nữ Vương các nhà giảng 
thuyết, hội trường thánh 

giuse, Tu viện thánh cata-
rina, và tòa nhà mới nhất là 

Nội thất thánh anna. chúng con 
chọn Thánh anna vì nơi đây sẽ là 

nơi dành cho các Sơ cao niên tuổi già sức 
yếu.  Một lần hiến dâng là cả đời dâng hiến 
nên đời tu không có thời gian hưu dưỡng.  
Vì thế, sau nhiều năm xả thân hoạt động 
tông đồ như Mát-ta, khi về già các Sơ lại 
đón nhận sứ vụ mới với những trải nghiệm 
đau bệnh để đồng hành cùng chị em trẻ thi 
hành sứ vụ chung của giáo hội, của hội 
Dòng, như Maria âm thầm cầu nguyện trong 
nội thất thánh anna. lạy bà Thánh anna, 
xin cầu cho chúng con!

One of the most cherished traditions of 
religious communities is to place a build-

ing, courtyard, or room under the patronage of a 
saint with a sacred image or statue, title (name) 
or a  religious symbol as a reminder of the Lov-
ing God’s abiding presence. In our province, 
every quarter, be it grand or small, is marked and 
graced with a wall crucifix to recall the 
redemptive acts of our Lord Jesus Christ. This 
iconic symbol further reminds and exhorts the 
Dominican religious of her mission: she is sent 
to preach the Passion, Death and Resurrection of 
Christ the Lord. 

Furthermore, each building on our conventual 
campus, Saint Catherine Convent, is thought-

fully named: Mary Queen of Preachers Chapel, 
Saint Joseph Hall, Saint Magdalene 
Administration Building, and the latest addition 
of Saint Anne Residence. Saint Anne was 
prayerfully chosen because of its residents, the 
elderly sisters who are infirmed, who need 
assisted care, or who are still independent. Life in 
religious consecration, however, has little room, 
if not really any room, for retirement. Therefore, 
after many years of laboring in the Lord’s 
vineyard, serving like Martha, the more seasoned 
Sisters now retreat and embark on a new mission: 
to be more like Mary. They are to go about daily 
in humble prayer and solitude within the walls of 
Saint Anne Residence, lifting up their 
physical pains and sufferings as sacrificial 
oblations to the Lord on behalf of the active 
Sisters who are still toiling in their ministries. 
Saint Anne, ora pro nobis!

Residence  Saint anne residence
Nội  Thất  Thánh  Anna
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Nữ tu Maria Margarita Phạm thị Phan 
sinh năm 1918 tại Xuân Thượng, Bùi 
Chu, Nam Định. Chị thuộc gia đình lễ 
giáo gồm 8 người con. Từ nhỏ, chị đã 
biểu hiện sự thông minh với tính tình 
vui vẻ, giao tế lịch thiệp đã làm cho 
nhiều người quý mến. Hạt giống ơn gọi 
từ từ nẩy mầm trong tâm hồn chị. Năm 
1931, ở tuổi 13, chị đã quyết tâm dâng 
mình cho Chúa và đã gia nhập Nhà 
Phước Trung Đồng, lúc đó còn thuộc 
Giáo phận Bùi Chu. Năm 1954, sau 
hiệp định Genève, chị cùng dòng người 
di cư vào miền Nam và định cư tại Tân 
Lập. 

Ngày 08.09.1961, Đức Tổng Giám 
mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã chủ 
sự Thánh lễ Khấn đầu tiên cho năm 
chị tại thánh đường giáo xứ Tân Lập. 
Trong dịp này, Đức Tổng Giám mục 
đặt chị Maria Margarita Phạm Thị 
Phan làm Bề trên tiên khởi của Hội 
dòng Mến Thánh Giá Tân Lập. Từ năm 
1961-1975, Chị đã lãnh đạo Hội dòng 
với biết bao khó khăn của những năm 
tháng đầu. 

Ngày 29.04.1975, trong ngày ly loạn 
của thời cuộc, Chị lại một lần nữa ra đi, 
không định hướng. Ngày 30.04.1975, 
lúc mọi người chen nhau di tản, chị 
lên tàu vượt biên với giáo dân đến một 
phương trời thật xa là Canada. Chị đã 
sống tạm trú ở một Dòng nữ Đa Minh 
gốc Canada và giúp lo việc lặt vặt 
trong nhà. Hai năm sau, chị được cha 
Tôma Nguyễn Ngọc Thanh bảo trợ qua 
tiểu bang Missouri, rồi sau đó về trú 
tại Arkansas cho đến năm 1980. Cuối 
cùng, Chị đã về Houston và ở tại khu 
Clayton Homes, nơi có nhiều người 
Việt di cư mới sang Mỹ, và đặc biệt 
là nơi có sự hiện diện của Chị em Đa 
Minh Houston. 

Ngày 07.10.1987 Chị được chị em Đa 
Minh ở Houston nhận vào thử nghiệm 
đời tu Đa Minh trong vòng 3 năm. Đến 
ngày 07.10.1990, Chị Maria Margarita 
được khấn vĩnh viễn và trở nên thành 
viên chính thức của Dòng Đa Minh.

Từ năm 1990, Chị Maria Marga-
rita đã thể hiện đức vâng lời thật 
trổi vượt dù Chị đã từng là Bề Trên 
Tổng Quyền của một Hội dòng 
Mến Thánh Giá bên Việt Nam. Chị 
Maria Margarita rất khiêm nhường 
và không ngại cộng tác trong bất 
cứ sứ vụ nào được trao. Dù là việc 
to hay việc nhỏ, Chị vẫn vui vẻ sẵn 
sàng cùng với chị em xây dựng Tỉnh 
dòng và giúp cho đàn em có được 
tương lai. Đến năm 2003, tuổi già 
sức yếu, chị không còn đi lại được 
nữa, chiếc xe lăn và giường bệnh 
trở thành bạn chi kỷ của chị. Chị đã 
chụi đựng cách anh hùng trong một 
thân xác mỏng dòn. Và trong các 
giờ kinh nguyện không khi nào vắng 
bóng chị. Vì chị luôn ý thức sứ vụ 
của chị bây giờ là cầu nguyện. Và 
một ngày kia chị cảm thấy khó thở 
và được chị em đưa vào nhà thương. 

Sau một tuần điều trị tại bệnh viện, 
vào lúc 8:30 tối ngày 7 tháng 10 
năm 2016, tay cầm tràng hạt mân 
côi, Chị đã thở ra rất nhẹ nhàng và 
đã  được đưa về với Đấng Lang 
Quân mà Chị hằng mong đợi. Hôm 
đó nhằm chính ngày thứ Sáu đầu 
tháng cũng là ngày Lễ kính Đức Mẹ 
Mân Côi. Cuộc sống của Chị Maria 
Margarita là chuỗi ngày tràn đầy 
tình yêu và ân sủng với 97 năm tuổi 
đời và 85 năm sống đời dâng hiến. 

On the feast of Our Lady of the 
Holy Rosary last autumn (2016), 
Sister Mary Margaret Phan Pham 
returned to the Lord at the age of 
97 and 85 years in the religious life. 
Born in 1918 in Bui Chu, North 
Vietnam, 
Sr. Mary Margaret is the seventh of 
eight children. She left her family 
to follow God’s call at the tender 
age of 13 when she entered a local 
public association. 

After the 1954 Treaty of Genève and 
exodus south, Sr. Mary Margaret 
began anew in the city of Tan Lap. 
Along with four other women, Sr. 
Mary Margaret professed her vows 
to the local archbishop in 1961 and 
the foundation for the Lovers of the 
Holy Cross was born. A natural 
leader, 
Sr. Mary Margaret served as the 
new community’s Mother Superior 
from 1961 until the second wave 
of exodus in 1975, which led Sister 
Mary Margaret first to Canada and 
finally to Houston, Texas. 

Sister Mary Margaret ministered to 
the Vietnamese immigrants along 
with the Dominican Sisters at Clay-
ton Homes for seven years before 
joining the Dominican Sisters of 
Mary Immaculate Province in 1987 
and made profession three years 
after. With an obedient spirit, Sr. 
Mary Margaret joyfully fulfills the 
tasks entrusted to her. For thirtieth 
years before her death, she patient-
ly endured the sufferings of her frail 
health as to configure herself more 
closely to the Crucified Lord. She 
returned to the Lord with Our Lady 
as her escort. 

Sister Mary Margaret 
Phạm Thị Phan, OP

1918-2016
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collages

on the octave of all Saints Day, 
the order of Preachers liturgically 
commemorates its own saints and 
blessed who are now eternally in 
the glorious presence of the Blessed 
Trinity. To mark such festive occa-
sion, representatives (an extremely 
meager fraction) of the 70 canon-
ized saints and over 200 blesseds, 
decided to surprise the sisters on the 
evening of November 7, 2016. 

for sixty minutes the sisters were 
transported back in time to the thir-
teenth through sixteenth centuries. 
Through the lens of holy father and 
founder, Saint Dominic de guz-

Dominican Saints Charade 
man (role played by father anthony 
hùng Trần, oP) and the saints and 
blessed of the order, the sisters 
caught a glimpse of the eternal 
multitude. During one of his night 
vigils, Saint Dominic had a vision of 
heaven. he saw many religious from 
other orders, congregations and 
communities, yet, none were from 
his own. Distraught at the sight, he 
broke down in tears. Jesus immedi-
ately strolled over, tapped him on 
the shoulders and asked what was 
wrong. Saint Dominic, through sobs, 
conveyed his lamentations to which 
Jesus suggested that he run over 
and asked his Queen Mother. When 

Saint Dominic poured his heart 
out to Mama Mary, she opened her 
mantle and behold, the children of 
Saint Dominic!

one by one, the saints and bless-
eds described and/or acted out 
their lives for the sisters in the 
audience to guess. let see if you, 
too, can guess the holy ones. 

lives of the Saints and Blessed 
reminds us that despite all our 
weaknesses, shortcomings, and 
circumstances, holiness is pos-
sible with the grace of god. for 
all things are possible with god; 
he can turn a sinner into a saint, 
but we must first desire and will 
so. all ye Saints of the Dominican 
order, ora pro nobis!

(1) Who was offered as an oblation to free 
her beloved homeland of Hungary from the 
Tartars, given the Dominican habit at the 
age of four, memorized the Divine Office at 
an early age, and yearned to visit the Holy 
Land? 

(2) Who was the first Swedish Dominican 
abbess? 

Answers: (1) Saint Margaret of Hungary, (2) Blessed Ingrid of Sweden,  (3) Saint Catherine of Siena, (4) Blessed Margaret of Castello, 
(5) Saint Rose of Lima, (6) Blessed Emily Bichhieri, (7) Blessed Imelda of Lambertini.

(3) Who was the fierce woman who 
persuaded the pope residing in Avignon, 
France to return to the Eternal City of 
Rome?



|7

Dominican Saints Charade 
Thi Đố Vui Các Thánh Dòng Đa Minh
Tám ngày sau lễ các Thánh, 
phụng vụ dòng anh em giảng 
Thuyết lại long trọng hiệp hoan kính 
nhớ các Thánh và chân phước của 
Dòng đang được vinh hiển trước 
thánh nhan Ba Ngôi Thiên chúa.  
Để ghi dấu ngày đại lễ này, một vài 
vị thánh và chân phước được chọn 
trong số 70 hiển thánh và 200 chân 
phước đã gây ngạc nhiên cho các 
Sơ tối ngày mồng 7, tháng 11, năm 
2016.  

Với khoảng 60 phút các Sơ đã chạy 
ngược dòng thời gian về lại thế kỷ 
Xiii-XVi. Qua lăng kính của Thánh 
Phụ Đa Minh đệ guzman (do linh 
Mục Trần Ngọc hùng nhập vai) 
các Sơ dường như đã được chiêm 
ngưỡng thị kiến của ngài trên thiên 
đàng.  Khi ấy, Thánh Đa Minh đã 
diện kiến rất nhiều các tu sĩ nam nữ 
thuộc các hội dòng khác nhau trên 
thiên quốc nhưng không thấy một ai 
thuộc dòng mình.  Đau đớn và xót 
xa với cảnh tượng đó, Ngài đã khóc 
nức nở. chúa giêsu liền tiến đến vỗ 
về và hỏi sự tình và Thánh Đa Minh 
vừa khóc vừa giãi bày tâm sự.  chúa 
giêsu bèn đề nghị ngài chạy đến hỏi 
Đức Mẹ.  Vừa nghe Thánh Đa Minh 
tâu trình nỗi đau buồn của mình, 
Đức Mẹ đã vén áo choàng lên cho 
Thánh Đa Minh thấy tất cả các con 

cái mình đang được bảo bọc dưới tà 
áo của Mẹ.

Sau đó, cuộc đời của các vị Thánh 
hoặc chân phước của Dòng đã được 
trình diễn để các Sơ đoán.  Vậy, bạn 
hãy thử xem mình có biết những 
vị thánh hay chân phước Dòng Đa 
Minh sau đây không? 

(1) Vị này đã được lãnh nhận tu 
phục Đa Minh lúc lên bốn và khi 
còn rất trẻ đã thuộc lòng toàn bộ 
kinh Thần Vụ. Ngài đã tự hiến mình 
làm lễ vật giải thoát đất nước mình 
là hung gia lợi khỏi đô hộ của 
quân Tartars. Ngài còn có lòng khao 
khát đến kính viếng Thánh Địa.  

(2) Vị này là Mẹ Bề trên đầu tiên 
của Dòng Đa Minh tại Thụy Điển.

(3) Người phụ nữ này dũng cảm, 
đầy nhiệt huyết và đã dám thúc giục 
Đức giáo hoàng từ avignon, nước 
Pháp, trở về Thánh Đô roma.

(4) Vị này vì bị mù và tàn tật từ 
thưở sơ sinh nên bị gia đình ruồng 
bỏ.  Trong giờ chết trái tim ngài lộ 
ra ba hạt trân châu có ghi khắc hình 
ảnh ba vị Thánh. 

(5) Người là vị thánh đầu tiên của 

châu Mỹ la Tinh.  Ngài thông hiểu 
ý nghĩa của sự đau khổ và hãm mình 
đền tội từ thuở thanh xuân và luôn 
đội mạo gai hoa hồng trên đầu. 

(6) Người đặc biệt tôn kính và ước 
ao đội Mão gai chúa giêsu và trong 
ba ngày liền chúa đã cho ước mơ 
thánh thiện ấy thành hiện thực.  

(7) Vị này có lòng tôn kính chúa 
giêsu Thánh Thể một cách đặc biệt, 
nhưng vì còn quá trẻ không thể lãnh 
nhận Bí Tích Thánh Thể.  lần kia 
trong thánh lễ, chính chúa giêsu 
Thánh Thể từ nhà tạm bay đến và 
ngự lại trên ngài. Sau khi đã rước 
chúa lần đầu ngài đã được đưa về 
trời.  Ngài là bổn mạng của các em 
rước lễ lần đầu.

Những tấm gương sống động của 
các Thánh và chân Phước luôn nhắc 
nhở chúng ta rằng dù con người 
ta có những yếu đuối, bất toàn, và 
dù lâm cảnh bi thương thì việc nên 
thánh vẫn có thể thành sự thật nhờ 
Ân Sủng chúa.  Vì mọi sự điều có 
thể đối với chúa; chính Ngài có thể 
biến đổi tội nhân trở thành Thánh 
Nhân. Tuy nhiên, trước hết chính 
chúng ta phải khát khao và quyết 
tâm.  lạy các Thánh Dòng Đa Minh, 
xin cầu cho chúng con!

(6) Who was known for her devotion to 
Jesus’ Crown of Thorns and for three days, 
God granted her heart’s ardent desire? 

(7) Who died at the age of nine and had a 
deep devotion to the Eucharist? Too young 
to receive First Communion, the Eucharistic 
Lord miraculous flew to this young blessed 
from the tabernacle one day at Mass. After 
receiving her First Communion, she returned 
to her King and Lord. She is the patroness of 
First Holy Communicants.

(4) Who was outcast by her family be-
cause of her blindness and dwarfism? At 
her death, her heart revealed three pearls 
carved with holy figures.

(5) Who was the first canonized saint of the 
Americas, understood suffering and pen-
ance from a tender age and wears a crown 
of roses?
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Carmel descends on Dominican’s Gasmer

Refurbishing St. Therese Lisieux

Sr. Marie Savio, OP’s prize at the New 
Year’s Celebrations

East Meets West Gala Décor Crew

What Child is This?

Ringing in the Lunar New Year

Dragon Dance

New Spring Shuffle

New Year Blessings

New Year Games

Fr. Anthony Tran, OP at the East Meets West Gala

Christmas gathering
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New Year Blessings

New Year Games

Fr. Anthony Tran, OP at the East Meets West Gala

Palm Sunday

Easter Vigil

Texas Bluebonnets

Gathering of Priests, Deacons, and Religious of the South

Vocation Support Association Feastday Mass

To Praise, To Bless, To Preach

Christmas gathering
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Poinsettias, Lilies, 
and the Mysteries of Christ

The season of Advent, by its very 
nature, calls for simplicity and 
reflection as the Church begins a 
new liturgical year and anticipates 
the coming of the Lord at Christ-
mastime. Festive floral arrange-
ments and musical instruments are 
either eliminated or reduced to a 
minimal, vestments are switched 
from green to violet, and the Glo-
ria is significantly silenced. The 
presence of the advent wreath, 
however, marks the weekly stride 
towards the Lord’s Nativity. Violet, 
violet, then rose! on Gaudete Sun-
day burst forth a chorus of rejoice 
for the day of the Lord’s coming 
is near! The advent spirit quickly 
decrescendo and gradually pick up 
its crescendo at the beginning on 
the 17th of December, when the O 
Antiphons are sung at Vespers with 
the Lord cryptically spelling out, 
“ERO CRAS,” (tomorrow I will 
come).

The transition from Advent to Christ-
mas is quite dramatic. Within a 
few hours on Christmas Eve, our 
convent chapel is transformed into 
an explosion of brilliant reds with 
hints of green, thanks to a gener-
ous local nursery! Joseph’s Nursery 
in Pearland not only beautify our 
chapel sanctuary with cardinal red 
poinsettias, also known as the Mexi-
can flame leaf, the Christmas star, 
and the Winter rose, to celebrate the 
Lord’s Nativity, but also for the Lord’s 
Triumphant Victory at Eastertide with 
a chorus of white triumphal lilies. 
The hues of crimson red (or deep pink 
and ivory) naturally uplift the spirit 
and draw the hearts and minds of 
the faithful into the joyous spirit of 
the season. These clusters of cerise 
leaves further resonate God’s infinite 
love in the mystery of the Incarna-
tion, while simultaneously alluding 

to the spilling of the Son of God’s 
precious blood on Calvary. 
 
Christmas without poinsettias would 
be bearable; at least the evergreens 
and the crèche are more than often 
visible. But Easter without lilies is 
simply unimaginable.  At the Easter 
Vigil, when the Gloria is intoned, the 
bells exultantly toll forth as can-
dles are majestically lit. The cloud 
of pristine trumpet lilies with its 
distinctive aroma shouts in exalta-
tion, “The Lord is Risen, alleluia, 
alleluia.” A presider once com-
mented, “Even if I had to execute 
an extra sneeze, (being surrounded 
by a cloud of lilies), it would be all 
worthwhile. I can’t imagine Easter 
without lilies.” The blooms of Easter 
drift away the sorrow and direct our 
gazes to the towers of God. 

 More than mere decorations, poinsettias at 
Christmastime and lilies at Eastertide, aid the senses 
in the celebrations of the Mysteries of Christ: 
His Birth, Death and Resurrection. 

At Joseph’s Nursery with Mrs. Phúc Mai
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Feast of the Presentation of the Lord
Apart from liturgical solemnities, feasts, memorials, and ferial days which are guided by the liturgical rubrics, the 
celebration of one’s Saint’s or Name’s Day all depends on customs and traditions. The feast of the Presentation of the 
Lord in the Temple (also known as Candlemas or the Purification of the Blessed Virgin Mary) celebrated on February 2 
is the patronal feast of the Sisters in temporal profession. Allow then, the Junior Sisters to share the significance of this 
day in their religious vocation.

How did you prepare for your 
patronal feastday? 

United with my Sisters in prayer, I 
devoutly offered a three day novena. 
I also meditated on the day’s Gospel 
so that I could internally focus my 
gaze upon Our Blessed Lord and the 
Blessed Virgin Mary and thus, I could 
learn from them. (Sr. Maria Vincent 
Tuyết-Nhung Vũ, OP)

I had a day of reflection on which I 
meditated on the significance of offer-
ing myself to God, through the hands 
of our Blessed Mother and St. Joseph. 
(Sr. Catarina Teresa Duyên-Anh Bùi, OP)

In what ways was this year’s feast-
day different from the previous?

world’s preeminent gift, her  great-
est  sacrifice, the fruit of her blessed 
womb, her only beloved Son to God 
the Father on this Feast of the Pres-
entation of our Lord. I felt that even 
though the day of my final profes-
sion is still months away, the Blessed 
Mother has already helped me prepare 
for the offering of my best gift, my 
very own life to the Lord on this very 
feastday. (Sr. Theresa Joseph Loan-Anh 
Nguyễn, OP)

I must say that this year’s feast day 
“hit home” more than any of the pre-
vious years. I believe it is because I 
am in my year of preparation for final 
vows. The dawning realization of be-
ing able to consecrate myself fully to 
the Lord as a spiritual self-immolated 
oblation brought so much heartfelt 

meaning to this year’s feast day 
celebration. (Sr. Catarina Teresa Duyên-
Anh Bùi, OP)

How significant is this patronal 
feastday in your religious voca-
tion? 

As I internalize the aspirations and 
images of total submission and sur-
rendering to God in our Lord and our 
Blessed Mother, I felt that I am to be 
faithful to God no matter what may 
come to pass. (Sr. Mary Louis Linh-
Theresa Nguyễn, OP)

Just as the Presentation of our Lord 
in the temple marks the offering of 
Mother Mary’s best gift to the Fa-
ther, the  religious vocation becomes 
also a presentation of one’s best gift 
to God, who has called us to respond 
to His love, through the offering of 
one’s life. (Sr. Theresa Joseph Loan-Anh 
Nguyễn, OP)

I come to discover that my satisfac-
tion and happiness are in God and 
God alone especially on this feast-
day. Nothing can fulfill my deepest 
longings. Nothing can satiate the 
emptiness in me except Christ Jesus, 
the Savior of my life. (Sr. Mary Angel-
ica Ánh-Nguyet Đoàn, OP)

Jesus is God yet He has humbled 
himself to be presented to God in the 
temple through His Mother Mary 
and St. Joseph. How desperate I, 
too, who am also in need of them to 
present me to God each day so that 
I may become worthy to be God’s 
beloved daughter, and His Son’s 
beloved spouse. (Sr. Christin Theresa 
Phương Loan Nguyễn, OP)

In what other ways did you expe-
rienced God’s enfolding love on 
your patronal feast? 

On this feast day God allowed me 
to delve deeper into the mystery of 
the Incarnation and the reality of 
Christ’s Kenosis (Phil 2:6-8). (Sr. 
Marie Frassati Phối Nguyễn, OP)

The feast of the Presentation of the 
Lord was a grace-filled and joyous 
day for me. During Holy Mass, the 
Sisters and I communally renewed 
our vows of chastity, poverty, and 
obedience. I also prayed that Mother 
Mary would offer us and our vows 
to God just like how she offered her 
only Son. This day was very special 
and meaningful for me. Not only did 
I feel loved for having been chosen 
to belong to God alone, but I also 
felt that God has come to meet me 
through my sisters. Their loving 
presence and caring actions spoke 
volumes. From preparing special 
meals of authentic Vietnamese sushi 
and traditional soup, bún bò huế, to 
crafting a one-of-a-kind musical pro-
gram with the  modern day Charles 
Chaplain and neon light dance, the 
sisters have bestowed on the other 
junior sisters and myself many little 
yet magnanimous gestures of love. 
To see the elderly sisters take center 
stage in the dance was so memora-
ble. I was and am deeply touched by 
their fraternal charity and support. 
God’s love was so overwhelming to 
me on this day. My only response 
was to open my heart and accept all 
of His blessings. (Sr. Theresa Dominic 
Tú-Quyên Phạm, OP)



112| 2|               

The 800th Anniversary of the ap-
proval of the Dominican Order 
culminates its Jubilee celebrations 
on 21January 2017.  Having spiritu-
ally united with Dominicans world-
wide since the opening of its Jubilee 
Year, here again in the heart of 
Texas, the Dominican Sisters of Mary 
Immaculate Province continues this 
familial unification as we close the 
Jubilee Year with a vigil candlelight 
prayer service followed by 
Compline.  Beginning with moments 
of recollection through a special 
presentation of the Dominican 
History, our minds and hearts were 
filled with gratitude to God for the 
past eight hundred years of the 
Order’s preaching ministries.  From 

its beginning to the present day, 
countless holy men and women of the 
Dominican Order have offered their 
lives for nothing other than the glory 
of God and the salvation of souls.  

Imbued with heartfelt gratitude to 
God and being rekindled in the Do-
minican spirit from the presentation, 
the Sisters solemnly processed with 
candles in hand, to Mary, Queen of 
Preachers Chapel in songs of praise.  
Upon entering the sacred place of 
worship, the lives and legacies of the 
Dominican Saints and Blesseds were 
brought to life through the singing of 
the Litany of Saints.  As each Saint 
and Blessed was invoked, we ear-
nestly implored their intercession.  
Each Sister’s sincere yearning for 
holiness in imitating their brother 
and sister Saints permeated the 
Chapel as they besought the grace 
of final perseverance in living the 
Dominican vocation to its fullness.  
The words of our Holy Father Pope 
Francis at the Solemn Mass of the 

Closing of the Jubilee at St. John 
Lateran Basilica in Rome brings us 
back to the heart of who we are: “We 
give glory to the Father for the work 
that Saint Dominic carried out, full 
of the light and salt of Christ, 800 
years ago; a work at the service of 

the Gospel, preached with the word 
and life; a work that, with the grace 
of the Holy Spirit, has helped so 
many men and women to not be dis-
persed in the midst of the ‘carnival’ 
of worldly curiosity, but who instead 
savored the taste of healthy doctrine, 
the taste of the Gospel and became 
in turn light and salt, craftsmen of 
good works … and true brothers and 
sisters that glorify God and teach 
[others] to glorify God with the good 
works of life.” 

Indeed, the Pope’s words of thanks-
giving and praise to God for the 
example of St. Dominic came to frui-
tion in the very words of one of our 
sisters, Sr. Anna Imelda Nguyen, as 
she sat in on a panel at A Dominican 
Family Conference on October 21-
23, 2016 (sponsored by the Southern 
Province of Dominican Friars).  
Upon being asked how her experi-
ence was as a panelist, she shared, 
“One of the things that really stayed 
with me during and after the panel 

was how blessed I was to be a 
Dominican and the formation that 
I have received.  While preparing 
for the panel discussion, it allowed 
me to see the riches of our char-
ism and how it is still needed in 
these times.  Being a daughter of 
St. Dominic, I am called to be that 
beacon of light in a world that still 

thirsts for truth.  Ultimately, the 
Truth. I keep close these words of 
St. John Paul: ‘If not me, then who 
will proclaim the Gospel?  If not 
now, then when will the Gospel 
be proclaimed?  If not truth of the 
Gospel, then what shall I pro-
claim?’  I tell myself that it WILL 
be me.”  As Dominicans, we are 
called in a special way to be the 
light and salt that Christ entreats 
us to be through our vocation as 
preachers.  In imitating our Holy 
Founder, we are to be the very 
light and salt that will inspire oth-
ers to be the same (cf. Mt 5:13-16).

The Jubilee Year may have come 
to a close, but we continue to be 
uplifted by the rich heritage St. 
Dominic has entrusted to us.  May 
the flaming spirit and rich legacies 
of the Order of Preachers continue 
to be lived out in our sisters and 
all Dominicans as we together, 
with one mind and one heart, seek 
God through “contemplare et 
contemplata aliis tradere” for the 
salvation of souls and glorification 
of God for all eternity! 

Celebrating the Closing of the 
800th Jubilee of the Dominican Order

bế  Mạc  Năm  Thánh  Kỷ  Niệm  800  Năm  Thành  Lập  Dòng  Thuyết Giáo



Năm Thánh kỷ niệm 800 Năm Thành 
Lập Dòng Thuyết Giáo kết thúc ngày 
21 tháng Giêng năm 2017.  Cũng 
như hôm khai mạc Năm Thánh 
thế nào, thì một lần nữa, chị em 
tại Tỉnh Dòng Đức Maria lại được 
thông phần với đại gia đình ĐaMinh 
khép lại Năm Thánh bằng buổi cầu 
nguyện linh thiêng và Kinh Tối. 
Khơi đầu cho buổi diễn nguyện là 
mục tri ân. Màn ảnh giúp chị em ôn 
lại lịch sử oai hùng trong 800 năm 
qua để dâng lời tạ ơn Chúa. Trải qua 

tám thế kỷ, vô vàn anh chị em họ 
Đa đã xả thân vì nước trời, làm rạng 
danh Thánh Chúa và mưu ích cho 
phần rỗi các linh hồn. Với ánh nến 
trong tay, chị em rước vào nguyện 
đường Đức Maria, Nữ Vương Các 
Nhà Giảng Thuyết trong khi Kinh 
Cầu Các Thánh Dòng được cất lên. 
Chị em biết mình không đơn độc 
lẻ loi, nhưng hằng có các Anh Chị  
Thánh Dòng cùng đồng hành và cầu 
thay nguyện giúp. Niềm khát vọng 
dõi theo các Anh Chị Thánh Dòng, 
khẩn nài xin ơn trung kiên trong ơn 
gọi ĐaMinh, lan thoả như hương 
trầm nghi ngút khắp nguyện đường. 

Lời của Đức Thánh Cha Phanxicô 
trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 
Dòng ĐaMinh tại Vương Cung 
Thánh Đường Thánh Lateranô ở 
Roma nhắc nhở mỗi tu sĩ họ Đa về 
nòng cốt của ơn gọi mình, “Chúng 
ta tôn vinh Thiên Chúa vì công việc 
Thánh ĐaMinh đã thực hiện cách 
đây 800 năm với ánh sáng và muối 
của Đức Kitô. Cha ĐaMinh đã xả 
thân phục vụ Tin Mừng, rao giảng 
bằng lời cũng như cả cuộc sống. 
Công trình của Thánh ĐaMinh, do ân 
huệ tác động của Chúa Thánh Thần, 

đã giúp cho vô số nam thanh, nữ tú 
lìa xa những thú vui giả trá của thế 
giới hiếu kỳ. Bù lại đó, họ đã hưởng 
nếm học thuyết Kitô Giáo, sự ngọt 
ngào của Tin Mừng. Họ đã trở nên 
ánh sáng và muối cho đời! Họ biết 
tôn vinh Thiên Chúa và dạy dỗ người 
khác sùng kính Thiên Chúa qua 
chính cuộc sống và công việc thiện 
của mình.”

Chính nhờ gương sáng của Cha 
Thánh ĐaMinh với tâm tình tạ ơn 
và ngợi khen Thiên Chúa, Sr. Anna 
Imelda Hằng Nga Nguyễn, OP (là 
một trong những người giải đáp thắc 
mắc trong đại hội Gia Đình Đaminh 
do các Cha Tỉnh Dòng Miền Nam tổ 
chức từ ngày 21-23 tháng 10) đã chia 
sẻ kinh nghiệm như sau, “Một điều 
tôi hằng tâm đắc là niềm diễm phúc 
tôi được sống trong ơn gọi ĐaMinh 
và suốt hành trình huấn luyện. Khi 
chuẩn bị cho buổi hội thảo này, tôi 
có dịp nhìn rõ hơn đặc sủng của 
Dòng và sự quan trọng cần thiết của 
nó trong thế giới hôm nay. Là ái nữ 
của Cha Thánh ĐaMinh, tôi đã  được 
mời gọi trở nên một đèn hiệu trong 
thế giới vẫn còn đang khát vọng 
Chân Lý đích thực. Tôi luôn tâm 
niệm lời xác tín tuyệt đẹp của Thánh 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ‘Nếu 

không phải tôi thì ai sẽ công bố Tin 
Mừng? Nếu không lúc này thì khi 
nào Tin Mừng mới được công bố? 
Nếu không phải là sự thật của Tin 
Mừng thì tôi sẽ công bố điều gì? 
Tôi tự nhủ: Tôi sẽ thi rao giảng Tin 
Mừng.’ Vâng, người tu sĩ ĐaMinh 
được kêu gọi trở nên ánh sáng và 
muối cho đời qua đặc sủng

giảng thuyết. Noi gương Cha Thánh 
ĐaMinh, chị em không những phải 
là ánh sáng và muối mà còn khích lệ 
những người khác đáp lại lời mời ấy 
của Đức Kitô (xem Mt 5:13-16).

Năm Thánh tuy đã kết thúc, nhưng 
chị em tiếp tục được thôi thúc bởi di 
sản phong phú Cha Thánh ĐaMinh 
trối lại cho Dòng. Ước chi tinh thần 
bừng cháy và gia nghiệp bàng bạc 
của Dòng Anh Em Thuyết Giáo 
truyển thông và đươm bông kết trái 
trong từng chị em cũng như toàn 
thể đại gia đình ĐaMinh trên toàn 
thế giới. Hiệp một chí, một lòng 
chỉ tìm kiếm Thiên Chúa qua châm 
ngôn của Dòng, “hãy trao cho tha 
nhân những gì đã chiêm niệm,” để 
rồi nhiều linh hồn được hưởng ơn 
cứu độ và danh Chúa được tôn vinh 
muôn đời!
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Sent to Preach the Gospel
Sai  Đi  Loan  Báo  Tin  Mừng
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The completion of St. 
Anne’s Residence on 

the north side strategically 
connects the east and west 

dormitory wings and providen-
tially creates an enclosed courtyard. 

The once simple landscape of knock-out roses, perennial 
amaryllis, fig trees, and evergreens received an extreme 
“facelift” in mid-May. The project is a fitting tribute to 
Our Lady. Dubbed as Mary’s Garden, a seven foot statue 
of Our Blessed Mother continues to stand on its grounds to 
offer maternal tenderness to all who passes by or chooses 
to linger and rest in her presence. The new architectural 
landscape, by Miror Lake Deigns, of the courtyard is 
enchantingly serene and inviting. 

 The enclosed courtyard is very Marian, not only 
because of its larger than life statue of the Blessed Virgin 
Mary or its name, Mary’s Garden, but the very fact that it 
is cloistered. Did not the Song of Songs allegorically refer 
to Mary as an enclosed garden, “A garden enclosed is 
my sister, my spouse; a spring shut up, a fountain sealed” 
(4:12)? The Church Fathers has since understood and in-
terpreted this phrase as referring to the perpetual virginity 
of Mary. Such theological notion and thus, architectural 
illustration is a metaphor for the religious vow of chastity. 
The Lord is my portion (inheritance) and cup (Psalm 16:5 
for He alone suffices (St. Thomas Aquinas). Here in Mary’s 
Garden (besides the chapel and the interior castle or cell), 
the Sisters can come away to rest in the Lord, to sit by a 
simple water fountain and be refreshed, or to converse 
with God with melodies of the heart in solitude. 

Nhà Thánh Anna nối kết hai dẫy phòng ngủ và 
tạo nên một khu vườn kín. Vào trung tuần tháng 

Năm, tháng hoa kính Mẹ, khu vườn đơn sơ trước đây 
trồng hoa hồng, hoa huệ tây, cây vả, và những cây 
xanh nhưng nay cả khu vườn được tân trang với kiến 
trúc xinh đẹp và thanh nhã. 

Khu vườn mới này đậm nét Thánh Mẫu, với tượng 
Mẹ bằng cẩm thạch cao hơn một mét, ở giữa các tòa 
nhà thành vườn khép kín như bài hát, Mẹ Tuyệt Mỹ 
của Cha Kim Long: 

 “Mẹ tuyệt mỹ không hề nhiễm vương tội tình, 
 diễm lệ như ánh bình minh. 
 Mẹ hoàn toàn trong sạch tinh khiết 
 như muôn hoa tươi xinh.
            Mẹ là vườn khép kín, 
            là mạch suối niêm phong. ”

Dưa trên sách Diễm Ca 4:12, bà hát trên cô đọng tín 
điều Đức Maria Trinh Khiết Vẹn Toàn. 

Vườn Kín của Mẹ cũng là biểu tượng cho lời khấn 
khiết tịnh mà các tu sĩ khấn hứa. Chính Chúa là gia 
nghiệp và là lẽ sống đời con (xem Tv 16:5) và chỉ 
mình Chúa là đủ (Thánh Tôma Aquinô). Tại Vườn 
Mẹ Maria (ngoài nguyện đường và nội thất của tâm 
hồn hoặc phòng riêng), nơi đây giúp các Sơ trở về 
nơi thanh vắng, nghỉ ngơi, tâm sự với Chúa bên suối 
nước róc rách, và dâng lên những lời cảm mến tri ân 
trong tĩnh lặng và chiêm niệm.

Mary’s Garden
Vườn Hoa Đức Mẹ
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ông Phêrô Nguyễn Văn Thông - league city, TX
Bà Maria Nguyễn Thị Nai - arlington, TX
ông Phêrô Nguyễn Văn Sáu - lincoln, Ne
Bà Marie catherine Nguyễn hiền - Sugar land, TX
ông giuse Nguyễn Tiến Phát - Sugar land, TX
chị Martina Nguyễn Mộng lan -Westminster, ca
Bà Maria Phạm Thị Năm - Port arthur, TX
ông giuse Trần Văn uông - Jeanerette, la
Bà Maria Trần Thị cợp - Neches, TX
Bà Maria Vũ Thị Thêu - houston, TX
ông Vincentê Nguyễn Văn côi - houston, TX
ông Phêrô Phạm luân - Port arthur, TX
anh giuse Nguyễn Thạnh robert - grand Prairie, TX
Bà catarina Trịnh Thị Mầu - houston, TX
ông giuse Đỗ Vinh - Stafford, TX
chị Maria lê Kim oanh - Sugar land,TX
ông Phêrô-Maria Nguyễn Quý chức - houston, TX
chị Teresa hoàng Minh Đoan - houston, TX
Bà catarina Nguyễn Thị Thơm - houston, TX
Bà rosa Đỗ Thị Tách - Pflugerville, TX
ông Vincentê Đỗ Minh Trân - Sugar land, TX

anh Phanxicô Trần lý Sơn - Sugar land, TX
ông Phêrô Phạm Minh Thắng - amelia, la
ông hilario Vũ Quang Minh - arlington, TX
Mrs. estelle carol Peavy - houston, TX
anh Đaminh Nguyễn Đức Việt - fountain Valley, ca
Bà rosa Trần Thị ro - houston, TX
ông Đa Minh cao Tấn Bình - houston, TX
Bà Teresa hồ Thị Nguyện - houston, TX
ông Vincentê Đào Nhu henry - grand Prairie, TX
anh Martinô Nguyễn Bryan - Denton, TX
ông Phaolô Nguyễn hoàng Phong - Pearland, TX
anh giuse Phạm Văn Bình - arlington, TX
chị Maria Nguyễn Thị Ngọc hà - grand Prairie, TX
ông andré Đỗ Văn hỷ - houston, TX
Bà Maria Trần Thị yên - Manvel, TX
Bà Maria Nguyễn Thị Khuyên - houston, TX
ông Phanxicô Xaviê Trần Văn châu - Palacios, TX
Bà Maria Nguyễn Thị hay - omaha, Ne
anh gioan Baotixita Trần cương - Port authur, TX
Bà Maria Phạm Thị Mão - Port authur, TX
ông Phêrô Trịnh Văn hòa - Port authur, TX

`
Chị em trong tỉnh Dòng 

và thành viên trong hội Bảo trợ Ơn thiên triệu
thành kính phân ưu và hiệp thông Cầu nguyện Cho

CáC thành viên đã an nghỉ trong Chúa: 


Celebrating the Silver Jubilee of 
Religious profession!

Sr. Dominica Nguyễn Thị Thân, OP
&

 Sr. Josphine Nguyễn Thu Trúc, OP



Dominican Sisters of Mary Immaculate Province
Nữ Tu Đa Minh - Tỉnh Dòng Đức Maria Vô Nhiễm
5250 Gasmer Drive || Houston, TX  77035-5716

Address service requested

NON-PROFIT ORG
US POSTAGE

PAID
HOUSTON, TX 

PERMIT NO. 08062

Looking forward to seeing 
YOU at our next

COME AND SEE
July 20-23 2017

December 15-20, 2017

P L E A S E  C O N T A C T 
S r .  A n n a  P a u l i n e  K h a n h  V a n  P h a m ,  O P  
8 3 2 - 2 7 7 - 4 7 0 7  |  v o c a t i o n @ v n o p t x . o r g

hou s t o ndom i n i c a n s . o r g

Save the date!
Friday, April 20, 2018 
8th Annual East Meets West Gala

Benefitting
Educational Advancement

The Dominican Sisters of 
Mary Immaculate Province


