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Warmest greetings, Families and Friends!

Now is the time … God’s Time! Thus, there has never been a better time to 
share the gospel message of Hope, Trust and Faith than TODAY.  God’s timing 
is always perfect and undoubtedly enables us to grow in our faith as we await 
in hope and trust in the Lord’s promise.  

Let us, then, seize the day – Carpe diem! – seize every moment to fi nd God in 
all things. Through the “Rally Nuns” phenomenon and unforeseen publicity, 
we were graced with countless opportunities to evangelize and catechize peo-
ple from all walks of life: men and women, young and old, Catholic and non-
Catholic alike. By completely surrendering everything to God and allowing 
Him to use us as His humble instruments of joy, peace and hope in the world, 
we truly embraced every present moment as “God-incidence.” Indeed, when 
we selfl essly off er God our time, our gifts and talents, our eff orts, our whole 
entirety – God will give a hundredfold in return, for “God loves a cheerful 
giver” (2 Cor. 9:7).

May we always give thanks to God for everything that we have and for each 
day that we are still alive – for it is another opportunity for us to know, to love 
and serve God. “Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who 
has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavens!” (Eph. 
1:3) Even with the pandemic still lingering across the world, let us continue to 
be grateful and to not take anything for granted. Life is so fragile: here today, 
gone tomorrow. Therefore, we ought to live our life to the fullest and to give 
to God our all.  Each moment that we have and each breath that we take is a 
blessing, “for the glory of God is man fully alive and the life of man consists in 
beholding God” (St. Irenaeus).

As we embark on this new liturgical year with the holy season of Advent, may 
our whole being transcend into the heavenly realms as our minds and hearts 
prepare with great anticipation for Christ’s coming. Let us allow these four 
weeks of Advent to reroute our focus toward the Star of Bethlehem, the Lord 
of lords, the Prince of Peace … to help us gaze lovingly upon the face of the 
Emmanuel – God With Us.  In this hopeful anticipation for a new heaven and 
a new earth, we cannot help but encourage each other with a gentle reminder: 
“Rejoice in the Lord always. I shall say it again: rejoice!” (Phil. 4:4).

We sincerely thank you for your continuous support, encouragement, and 
prayers. May the Holy Season of Christmas and the coming New Year fi ll your 
homes with the radiant light of hope, peace and joy in our Lord Jesus Christ.  

Sister Maria Theresa Kim-Hong Thi Nguyen, O.P.
Provincial Superior

“God 
loves 
a 

cheerful 
giver.” 

2 Cor 9:7
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Kính gửi lời chào nồng ấm nhất của chúng con đến quý 
gia quyến và bạn hữu,

Đây là khoảng khắc…Thời gian của Thiên Chúa! Dường 
như chưa bao giờ có thời điểm nào thuận tiện hơn như 
HÔM NAY để chỉa sẻ sứ điệp phúc âm về Đức Tin, Niềm 
Hy Vọng và Lòng Cậy Trông. Thời gian của Chúa luôn 
luôn hoàn hảo và chắc chắn cho phép chúng ta lớn lên 
trong đức tin khi chúng ta chờ đợi lời Chúa hứa với lòng 
cậy trông và hy vọng.  

Chúng ta hãy nắm bắt cơ hội hôm nay - hãy nắm bắt mọi 
phút giây để thấy chính Chúa trong tất cả mọi sự. Qua 
những trận đấu bóng chày quốc tế, sự hiện diện của các Sơ 
với sự kiện “Rally Nuns” như một hiện tượng phi thường 
trước công chúng mà chúng con không thể ngờ được. Sự 
hiện diện ấy đã đem lại cho Tỉnh Dòng chúng con vô số cơ 
hội để truyền giáo và truyền đạt giáo lý cho nhiều người 
thuộc mọi tầng lớp: nam nữ, già trẻ, Công giáo và không 
Công giáo. Bằng việc phó thác hoàn toàn trong tay Chúa 
và để Ngài sử dụng, chúng con như những dụng cụ khiêm 
tốn của Ngài để mang lại niềm vui, bình an và hy vọng 
trên thế giới, chúng con thực sự đón nhận mọi khoảng 
khắc hiện tại như là “sự an bài của Thiên Chúa.” Thật vậy, 
khi chúng ta quảng đại dâng lên Thiên Chúa thời gian, ân 
điển, tài năng, nỗ lực và toàn bộ con người chúng ta thì 
Thiên Chúa sẽ đền đáp gấp trăm lần, vì “ai vui vẻ dâng 
hiến thì được Thiên Chúa yêu thương” (2 Cor 9:7).

Ước gì chúng ta luôn biết ơn Chúa về tất cả những gì 
chúng ta lãnh nhận và tạ ơn về từng ngày chúng ta đang 
sống – bởi vì đó chính là thêm một cơ hội nữa để chúng ta 
được biết, được yêu và được phụng sự Chúa. Hiệp chung 

tâm tình của Thánh Phaolô, chúng con không ngừng 
“Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi 
ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh 
Thần!” (Eph 1:3) Ngay cả khi cơn đại dịch vẫn đang lan 
tràn trên khắp thế giới, chúng ta cũng hãy tiếp tục bày tỏ 
lòng tri ân và tránh coi thường bất cứ điều gì. Cuộc sống 
thật mong manh: hôm nay xuất hiện, ngày mai tan biến. Vì 
vậy, trong niềm tin vào Chúa chúng ta hãy sống thật trọn 
vẹn và dâng cho Ngài tất cả những gì thuộc về chúng ta. 
Mỗi khoảng khắc mà chúng ta có và mỗi hơi mà chúng ta 
thở là một ân phúc, “vì vinh quang của Thiên Chúa là con 
người được sống trọn vẹn và cuộc sống viên mãn của con 
người là được diện kiến Thiên Chúa” (Thánh Irenaeus).

Nay chúng ta đang sống năm phụng vụ mới với Mùa 
Vọng, xin cho toàn bộ con người chúng ta luôn hướng 
về thiên quốc để ý chí và tâm hồn chúng ta thực sự chuẩn 
bị đón chờ sự tái lâm của Đức Kitô. Hãy để cho bốn tuần 
Mùa Vọng này quy hướng lòng chúng ta về vị sao của 
thành Bêlem, Chúa các chúa, Hoàng Tử Bình An…giúp 
chúng ta âu yếm hướng nhìn vào khuôn mặt của chính 
Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong 
niềm mong đợi đầy hy vọng về trời mới đất mới, chúng 
ta không thể không khích lệ nhau bằng lời nhắc nhở trìu 
mến: “anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.  Tôi 
nhắc lại:  vui lên anh em!” (Pl 4:4)

Chúng con xin chân thành cám ơn quý vị đã luôn nâng 
đỡ, khích lệ và cầu nguyện cho chúng con. Cầu mong ánh 
sáng rạng ngời của niềm hy vọng, nguồn bình an và niềm 
vui trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, luôn tràn ngập 
nơi gia đinh quý vị suốt Mùa Giáng Sinh và Năm Mới.
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As soon as the school year ended, the 
summer break began and the fi rst group of 
sisters made their annual retreat under the 
guidance of Father James Sullivan, O.P (1); 
Father Joseph-Mary Hertzog, O.P. came as 
the retreat master for the second group. (2) 
Between the retreats and study days, we 
were delighted to welcome Bishop David 
Toups of the Diocese of Beaumont to our 
provincial house for Mass and visit. (3)
 
At the closing of the June retreat, the 
temporary professed Sisters renewed their 
vows. (4) The new novices, Sr. Pauline 
Therese Kim Anh Vu and Sr. Rose Martin 
Huong Le received the habit of St. Dominic 

soon after at Vespers. (5) The following day, 
Sr. Mary Martin My-Oanh Tran and Sr. Imelda 
Therese Nhung Pham pronounced their First 
Profession of Vows. (6) On the very last day of 
the month, fi ve sisters celebrated their Jubilees. 
(7) 

To mark the 800th anniversary of our Holy Father 
Dominic’s transitus (transfer into eternal life), 
Bishop Michael Olson of the Diocese of Fort 
Worth gave the keynote during our weekend 
gathering. His Excellency reminded us of Holy 
Father Dominic’s love for truth and beauty, which 
continues to be pertinent and necessary in our 
ministry as Catholic educators. (8)

On the 43rd birthday of our Province’s foundation, 
a new mission, Holy Family Convent, was blessed 
in the Diocese of Beaumont by Bishop David 
Toups. (9)

Sisters gathered for the Provincial’s feastday: St. 
Therese of the Child Jesus. (10)
 
After a year in hiatus, the celebration honoring 
St. Martin de Porres resumed with fervor and 
countless guests. Many came to thank the humble 
Dominican friar for graces received through his 
intercession, many more attended the Mass 
celebration to seek his intercessions. (11)

Each of is 
willed,

each of us is
loved,

each of us is 
necessary.

- Pope Emeritus Benedict XVI-
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Các trường học vừa kết thúc năm học thì 
dịp nghỉ hè bắt đầu. Thế là một số chị em 
nhóm đầu tiên bước vào tuần tĩnh tâm 
năm dưới sự hướng dẫn của Cha James 
Sullivan, O.P. (1) Kế đến là Cha Joseph-
Mary Hertzog, O.P. giúp khóa tĩnh tâm cho 
nhóm thứ hai. (2) Giữa những ngày tĩnh 
tâm và thường huấn, chúng con được diễm 
phúc chào đón Đức Cha David Toups của 
Giáo phận Beaumont đến thăm Tỉnh dòng 
của chúng con. (3)

Bế mạc kỳ tĩnh tâm tháng 6, các khấn sinh 
lập lại lời khấn.  (4) Các tân tập sinh: Sơ 
Pauline Therese Vũ Kim Anh và Sơ Rose 
Martin Lê Hương nhận tu phục Đa Minh 
ngay trong giờ Kinh Chiều. (5) Ngày hôm 
sau, Sơ Mary Martin Trần Mỵ Oanh và Sơ 
Imelda Therese Phạm Nhung tuyên khấn 
lần đầu. (6) Vào ngày cuối tháng bảy, năm 
Sơ hân hoan mừng kỷ niệm Kim hoặc Ngân 
Khánh khấn dòng. (7)

Để đánh dấu kỷ niệm 800 năm ngày Cha 
Đa Minh tạ thế (bước vào cuộc sống vĩnh 
cửu), Đức Giám mục Michael Olson, Giáo 
phận Fort Worth đã chia vui và ban lời huấn 

từ trong buổi họp mặt của Tỉnh dòng. Đức 
Cha nhắc nhở về tình yêu của Cha Thánh 
Đa Minh đối với chân lý và thiện mỹ, điều 
này vẫn còn thích hợp và cần thiết trong sứ 
vụ của người Đa Minh với tư cách là những 
nhà giáo dục Công giáo. (8)

Vào ngày sinh nhật lần thứ 43 của Tỉnh 
dòng, một sứ vụ mới, cộng đoàn Thánh Gia 
được ra đời.  Chính Đức Giám mục David 
Toups của Giáo phận Beaumont làm phép 
tu sở mới này. (9)

Các chị em tụ họp mừng lễ Thánh Têrêxa 
Hài Đồng Giêsu, bổn mạng Sơ Bê trên 
Giám tỉnh. (10)

Sau một năm gián đoạn, lễ kỷ niệm tôn vinh 
Thánh Martin de Porres đã trở lại với sự 
nồng nhiệt phấn khởi và đông khách dự. 
Nhiều người đến để cám ơn vị tu sĩ Đa Minh 
khiêm nhường về những ân sủng đã nhận 
được qua lời cầu bầu của ngài, nhiều người 
khác đến hiệp dâng thánh Lễ để khấn xin 
thánh nhân chuyển cầu. (11)



Sr. Mary Augustine Diễm-Thư Phạm, OP

Sr. Catherine Marie Kim-Thùy Nguyễn, OP 

Sr. Mary Peter Hallie Huyền Trần, OP

 Sr. Mary Monica Ngọc-Trâm Vũ, OP 

Sr. John Paul Marie Ý-Linh Phạm, OP

 Sr. Marie Fidelis Ái-Nhi Lê, OP

Lãnh tu phục Dòng Anh Em Thuyết Giáo

Sr. Rose Martin Hương Lê      Sr. Paulina Therese Kim Anh Vũ
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“You are mine.” - 
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Sr. Mary Martin Mỵ Oanh Trần, OP       Sr. Imelda Therese Nhung Phạm, OP

“You are mine.” - Isaiah 43:1 Isaiah 43:1



Golden Jubilarian

Silver Jubilarians
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How do you get the Dominican Friars, Nuns, and 
Sisters together? You host a celebration! Such was 
the case on November 9, following the Feast of All 
Dominican Saints (Nov. 7) and the Anniversary of the 
Deceased Members of the Order (Nov. 8) in Lufkin, 
Texas. The Dominican Nuns at the Monastery of the 
Infant Jesus celebrated the 75th anniversary of their 
foundation with a special Mass of Thanksgiving. A 
number of Dominican friars of the Province of St. Martin 
de Porres (priests and novices) and representatives 
from three Dominican communities (Dominican 
Sisters of Mary, Mother of the Eucharist, Dominicans 
Sisters of the Rosary of Fatima, and Dominican 
Sisters of Mary Immaculate Province) were present 
to share in the Nuns’ special occasion, along with 
other lay and priest friends of the Monastery. 

For 75 years, the Dominican Nuns have faithfully 
served the local Diocese of Tyler with their prayers 
and adoration within the enclosure (walls of the 
monastery). From their joyful witness, seeds of 
vocations to the priesthood have planted and 
sustained. Among the fruits of the sisters’ prayers 
(vocations), two (a bishop and priest) were present 
for the jubilee celebration.  

Having participated at the Source and Summit of the day 
with the Nuns, the communion with the Lord at the Sacred 
Liturgy continues to overfl ow into the sisters’ parlor 
where the brethren of the Order of Preachers gathered 
for a lovely visit. A representative from each community 
shared updates or stories that generated much humor 
and laughter. All present can sense the presence of Holy 
Father Dominic; he must be beaming to see his spiritual 
sons and daughters united in fraternity charity! What a 
foretaste of what would be like when all members of the 
Order of Preachers reunite in eternity. 

A Dominican
Family Reunion
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“Cuộc sống thật tuyệt vời!” là câu nói 
được thốt lên từ một em tuổi thiếu 
niên. Tình cờ nghe được câu nói đó 
khiến lòng chúng con được phấn khởi 
trong niềm vui và lời tạ ơn. Tâm tình 
biết ơn với lời tạ ơn không ngừng giúp 
cho cuộc sống hiện tại có được sự lạc 
quan, hy vọng và hạnh phúc mặc dù 
lắm lúc phải đối diện với những khó 
khăn và thách đố. Trong thời gian qua 
mọi người trên thế giới đều không 
nhiều thì ít đã bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19. Tuy nhiên, niềm tin 
vào Thiên Chúa vẫn còn đó và càng 
gia tăng hơn. Tạ ơn Chúa vì đức tin và 
ơn gọi Kitô hữu mà Chúa thương ban 
cho chúng con. Tạ ơn Chúa vì ơn gọi 
đời sống hôn nhân giữa các gia đình. 
Tạ ơn Chúa vì ơn gọi đời sống hiến 
dâng mà Chúa đã dành cho các nam nữ 

tu sĩ. Qua mỗi ơn gọi, Thiên Chúa 
đều mời gọi chúng ta sống như Ngài 
là biết quảng đại cho đi tất cả, ngay 
cả chính bản thân mình cho người 
mình yêu. Với bậc tu trì, các nam nữ 
tu sĩ được Thiên Chúa thánh hiến, 
chúc phúc và dành riêng để tiếp nối 
sứ mạng của Đức Kitô là đi khắp 
tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin 
Mừng cho muôn dân (x. Mc 16:15).   

Với sứ mạng loan báo Tin Mừng, 
chính các nữ tu Đa Minh đang hăng 
say dấn thân phục vụ phần rỗi các   
linh hồn. Các chị em được sai đi đến 

với tha nhân trong những môi trường 
như: sứ vụ giáo dục trong các lớp từ 
cấp mẫu giáo đến đại học; sứ vụ điều 
hành trong các văn phòng của những 
trường tư lập, trung tâm tĩnh tâm và địa 
phận; sứ vụ linh hướng và tư vấn; sứ 
vụ y tế; sứ vụ giới trẻ qua đoàn thiếu 
nhi Thánh Thể, cổ võ ơn gọi, v.v…

Ngoài sứ vụ loan báo Tin Mừng của 
các chị em tại Hoa Kỳ, ủy ban tông 
đồ còn phối hợp với Hội Dòng Mẹ - 
Dòng Đa Minh Thánh Tâm – tại Việt 
Nam qua một số công việc bác ái xã 
hội như phụ giúp các học sinh nghèo 
với món quà học bổng hằng năm, thăm 
viếng và hỗ trợ các em cô nhi, khuyết 
tật, bệnh nhân sida và các bệnh nhân ở 
trại phong.    
 
Qua mọi đóng góp của quý vị ân nhân, 
chúng con được liên kết mật thiết với 
sứ vụ của Đức Kitô và thể hiện được 
tình yêu quan phòng của Ngài đến với 
những ai chúng con có cơ hội phục vụ.  
Xin được nói lên lời cảm mến và tri ân 
đến tất cả quý ân nhân và thân nhân đã 
cùng Hội Dòng chúng con xây dựng 
Nước Trời.Chính Thiên Chúa tạo dựng 
thế giới này và thấy nó thật tốt đẹp. 
Chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận lời 
kêu mời của Thiên Chúa vì chúng ta 
là con cái của sự sáng và không ngừng 
chuyển trao niềm hy vọng cho muôn 
dân.   

Cuộc Sống thật Tuyệt Vời

Not a  of us can do great things. 
But we can do sma  things with great love.
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In every human person, there is a thirst for 
truth and goodness. It is the fundamental 
desire for God who is the ultimate Truth, 
Good, and Beauty. As Dominicans, the 
daughters of St. Dominic, the mission of 
preaching and teaching sacred truths for the 
salvation of souls is the aim of our consecrated 
life. The preaching and teaching of Veritas 
have been lived by countless Dominicans 
for over eight centuries, beginning with St. 
Dominic de Guzman. This charism is still 
alive today; however, it is a great challenge 
for the Dominican family to rekindle the 
initial fi re with the best means to meet the 
souls of today’s world.   

As consecrated religious, the Dominican 
Sisters of Mary Immaculate Province 
manifest the Dominican Life through our call 
to glorify God and strive for sanctity in the 
Dominican charism through the observances 
of the evangelical counsels and the proper 
laws of the Congregation; living fraternal life; 
celebrating the liturgy in common; assiduous 
studies and carrying out the apostolic ministry.  
The mission is aimed especially at educating 
youth in the Catholic teachings and traditions 
as well as the corporal and spiritual works of 
mercy. 

With hearts full of zeal, compassion, and 
mercy for the salvation of souls, the Sisters 
are immersed in works of teachings, retreat 
ministries, parish faith formation, school 

administration, nursing, spiritual direction, 
and counseling services. Collaborating with 
our Motherhouse in Vietnam, we are also 
serving the poor, neglected, and physically 
ill. We fi nd ourselves blessed with the 
opportunity to not only spread the message of 
faith, hope, love, and joy but rather provide 
fi nancial assistance to the orphans, children 
aff ected with aids, children with disabilities, 
the lepers, and the lonely elderly.  

These labor of sacrifi cial love in joyful 
ministries are all ways of responding to the 
God who fi rst loved us. Again, we cordially 
invite you to join our Dominican Mission 
with your prayers, talents, and gifts. In one 
accord, may the Holy Name of Jesus Christ 
be forever praised in everything that we do!  

Love for Mission, Love for Souls
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There are four sisters at 
St. Dominic Convent 
this year. In Garden 
Grove, Sister Monica 

Vianney is a Catechist of the Good Shepherd 
instructor at Christ Cathedral Academy while Sr. 
Mary Hyacinth teaches 2nd grade at St. Columban 
Catholic School. Sister Catherine teaches middle 
school Religion and Math and  Sister Marie Martha 
is a 2nd grade teacher at Santa Barbara Catholic 
School in Santa Anna.

Three sisters are on mission at St. Joseph Convent 
and Our Lady of the Gulf Catholic School. Sister  
Maria Goretti is a religion teacher to the early 

childhood and elementary students; Sister Ann Catherine assists with the 
early childhood program while Sister Theresa teaches middle school Religion 
and Art. 

port lavaca
t e x a s 

New Missions 
Each year we receive many invitations to teach at the Catholic 
Schools in Texas and beyond. If only we had a surplus to 
fulfi ll the demands of the Church, yet what we are capable 
of, we generously share! This year, the sisters picked up four 
new schools and one new pilot ministry. 

Houston, Texas 
Sister Mary Theresa splits her time between Mary Immaculate 
Preschool and Virtues School, where she teaches Catechesis 
of the Good Shepherd to the preschoolers.  

Golden Triangle of the Diocese of Beaumont 
At the invitation of His Excellency, David Toups, the sisters’ 
presence at Our Lady of Fatima Convent in Port Arthur 
encompasses the Golden Triangle cities. In Port Arthur, Sister 
Mary Anthony returns for her second year at St. Catherine 
Catholic School to 2nd grade while the other three new 
schools are in Orange and Beaumont. Sister Mary Agnes is a 
fi rst year teacher at St. Mary Catholic School in Orange; she 
teaches religion to all grade levels from Kindergarten to 8th 
grade. In Beaumont, Sister Maria Raphael teaches theology 
at Monsignor Kelly High School while Sister Maria teaches 
3rd grade at St. Anne Catholic School.

Also in Beaumont, Sister Theresa and Sister Magdalena 
begin a new mission at the Holy Family Retreat Center. The 
sisters off er hospitality to all who come seeking the Lord and 
to be rejuvenated. 
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A relatively small city in Texas, Shiner is known for its brewery 
and the Catholic presence. At St. Rose of Lima Convent, both 
Sister Mary Catherine and Sister Agatha are new to the area, 
but have received warm receptions from the parish and beyond. 

Sister Mary Catherine teaches Theology at St. Paul Catholic High School while Sister 
Agatha is an elementary Religion teacher. 

 shiner
t e x a s 

In North Texas, on the campus of 
Nolan Catholic High School is 
Blessed Imelda Convent for 10 
sisters teaching at six Catholic 
schools and one working in the 

parish. At Nolan Catholic HS, Sister Anna Imelda teaches 
Theology to freshmen and sophomores while Sister Anne 
Frances also teaches Theology, but to juniors and seniors. 
Sister Ann Bosco is a third-grade teacher at St. Rita Catholic 
School. At St. George Catholic School Sister Marie Savio 
teaches religion. In North Richland Hills at St. Joseph the 
Apostle Catholic School, Sister Catherine Mary teaches 
middle school religion and while Sister Maria Vincent 
teaches 2nd grade. In Arlington at St. Joseph Catholic 
School, Sister Elizabeth assists in the Kindergarten class 
and Sister Theresa teaches middle school religion. Sister 
Immaculata Therese is a religion teacher at Holy Family 
Catholic School. In Mansfi eld at St. Jude Parish,  Sister 
Theresa Paul is the Director of Elementary Faith Formation.

 

In North Houston, 14 
sisters are missioned 
at Mary Immaculate 
Convent. Of the 14, 10 
sisters (Sr. Maria, Sr. 
Anne, Sr. Mary Clare, 
Sr. Agnes, Sr. Catherine, 

Sr. Mary Elizabeth, Sr. Mary John, Sr. Mary Monica, and Sr. 
Marie Fidelis) are assigned to Mary Immaculate Preschool. 
Sister Theresa assists at St. Edward Catholic School and 
Sister Maryanne Raphael is an elementary Religion teacher 
at St. Jerome Catholic School. Sister Mary Cecilia is a nurse 
and Sister Catherine Marie is working on her nursing degree. 

In Southwest Houston, eight other sisters teach at several 
schools. Sister Christin teaches religion at St. Francis de Sales 
Catholic Church. Sister Theresa Josephine is a Catechesis of 
the Good Shepherd instructor at St. Catherine Montessori 
School. At St. Cecilia Catholic School, Sister Bernadette 
works in administration while Sister Cecilia Martina teaches 
elementary religion. In Sugar Land at St. Laurence Catholic 
School, Sister Joanna is a middle school religion teacher 
and Sister Marie Thomas teaches second grade. Sister Rose 
assists at St. Theresa Catholic School in Sugar Land. Sister 
Theresa Marie (Chau) teaches theology at University of St. 
Thomas. 

The Greater 
Houston Area

Archdiocese of
Galveston-Houston

background taken from Wikimedia Commons



Begin with the end in mind.
St. Thomas Aquinas

A heart to 
heart 

conversation with 
children
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any events happen throughout our 
lives that we do not know or come 

to realize of its signifi cance until years or 
even decades later. When we fi rst scouted 
and acquired the property on which our 
main convent was built on back in the 
mid-80s, someone mentioned that it was 
potential land for a new parish church, 
yet meanwhile being utilized as a little 
league baseball fi eld. Besides a game or 
two at the ballpark for Catholic Day, the 
sisters have little to no association with or 
interest in this American pastime sport.

Then on day the “sun 
danced” at Fatima this year, 
a trail blaze was unleashed. 
On that very day, a handful of 
sisters came to the Gallery 
Furniture store to attend the 
blessing of a new atrium, 
a classroom designed to 
teach the children in the 
spirit and curriculum of the 
Catechesis of the Good 
Shepherd, a Montessori 
like approached rooted in 
Sacred Scripture. Upon departing the 
sisters realized many employees and 
visitors were wearing Astros t-shirts and 
casually asked one of the employees 
how the sisters can acquire one. The 
dutiful employee hollered to Mattress 
Mack, the owner, the sisters’ inquiry. Mr. 
Jim McIngvale then pulled the Provincial 
Superior aside and asked if the sisters 

wanted to attend an Astros game? to which she nonchalantly responded, 
“Sure.” “How many sisters are there?” “40,” replied sister, thinking of t-shirts for 
the sisters at the main house, without realizing that Mr. McIngvale was thinking 
of “tickets.”  Two days later, the sisters found themselves at the ballpark, without 
any clues that it was the American League Conference Championship Series 
Game 1! One game led to another through the generosity of Mr. McIngvale or 
Mattress Mack. Two sisters even had the rare opportunities to throw out the fi rst 
ceremonial pitch at both games 6: fi rst at the ALCS, then at the World Series 
games.  

The sisters’ presence at the games has garnered much media attention and we 
only hope that our presence reminds others of and points them toward Jesus, 
who is the Way, the Truth, and the Life. Many Houstonians and Astros fans had 

stopped the sisters at the ballpark and beyond, to 
ask for prayers for their loved ones; others have 
not seen a religious sister before or in a long time 
asked for a photo; still others called or emailed 
to invite the sisters to give talks at youth events, 
galas, schools, and/or church activities. For all 
the opportunities, we are Grateful, Thankful, and 
Blessed!

The Dominican Sisters of Mary Immaculate 
Province have labored in the Lord’s vineyard in 
the United States in diff erent fi elds of ministries 
these past 43 years, but never in our imagination 
have we anticipated of standing on or above the 

A Happy Coincidence 
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Minute Maid ballpark to 
give witness to Lord and 
cheer on the home team. 
Perhaps the very fact 
that our convent sits on a 
previous minor league fi eld 
quietly prepared us to one 
day “pitch” for vocations on 
a national fi eld. 
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1. On August 15, the Province welcomes 
Noreen Uyên Phùng as a Postulant.

2. Fr. Joseph Mary Hertzog, OP off ering 
refl ections to the delegates prior to the 
Bi-chapter meeting.

3. Sisters cheering on the Astros at Minute 
Maid Park.

4. Receiving blessings from the new Aux-
illary Bishop Italo Dell’Oro. 

5. Mr. and Mrs. Robert Pilegge along with 
guests attended an evening with Bishop 
Brendan Cahill.

6. Our Lady of the Gulf celebrates 25 
years of Catholic Education. The School 
Sisters of St. Francis came fi rst and then 
the Dominican Sisters, who continues to 
teach at the school in Port Lavaca, Texas.

7. Reverend Martin Thong Nguyen, OP, 
a newly ordained priest celebrated Mass 
and off ered blessings to the sisters. 

8. Feast of Our Lady of the Most Holy 
Rosary procession prior to Mass.

9. Visiting the gravesites of our beloved 
sisters. 

10. Sisters Mary Augustine, OP 
accompanied by Sr. Catherine Teresa, OP, 
off ered the convocation at the Houston 
City Council meeting.

11. An excursion to McGovern Centen-
nial Gardens and Cherie Flores Garden 
Pavillion at Herman Park with the Very 
Rev. Peter Chu Ngọc Thành.

12. Sister Lucy Nguyen, OP came to visit 
Sister Magdalene Tran, OP at her new 
mission in Beaumont.

13. Celebrating Rosary Sunday with an all 
day Rosary marathon before the Blessed 
Sacrament. 

14. Sisters attending the investiture of the 
new members of the Order of the Holy 
Seplucher at St. Jude Catholic Church in 
Mansfi eld, Tx. 

15. Reunion of Franciscan and Dominican 
sisters. 

16. Theresas!

17. Sisters Anne Frances and Rose cele-
brate with Sister Maria Vincent on her day 
of renewal of vows. 



Hằng năm vào tháng Mân Côi, Tỉnh Dòng chúng con có 
truyền thống tốt đẹp là phổ biến và lần chuỗi Mân Côi sống 
để tôn kính Mẹ, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi và cầu 
nguyện cho phần rỗi các linh hồn. Qua việc yêu mến Mẹ và 
năng lần hạt Mân Côi, con tin rằng mỗi người có những kỷ 
niệm riêng, hoặc ân sủng đặc biệt với Mẹ và qua Mẹ.  Qua 
trang giấy và dòng chữ khiêm tốn này con xin được chia sẻ 
kinh nghiệm riêng với Đức Mẹ.

Khi con còn nhỏ ở Việt Nam, trong xóm con có một bà cụ 
bán bánh đa. Bà rất đạo đức, trên tay bà luôn luôn có cỗ 
tràng hạt và trên môi bà không ngừng lời kinh “Kính Mừng 
Maria…” Một hôm con đến hàng bà mua bánh đa, từ phía 
trong quầy hàng bà nói vọng ra: “Kính mừng Maria, bánh đa 
giòn lắm! Con ạ!”  Kể từ đó mỗi khi đi qua nhà bà, con cùng 
chúng bạn chế giễu bà: “Kính mừng Maria, bánh đa giòn 
lắm, bà bán tôi mua.” Giờ nghĩ lại con thấy mình thật là hỗn.

Đến năm con 13-14 tuổi, cái tuổi ương ương, dở dở, hay 
buồn hay tủi, khiến các bạn con đặt cho con cái tên cúng cơm 
“cô ba hay nhè.” Tuy nhiên, các bạn con cũng rất thương con 
và muốn con sống vui sống thánh, nên ngày ngày họ còn 
rủ con đi quét nhà thờ và đọc kinh Mân Côi với các ông bà 
trong hội dòng Ba Đa Minh. Từ đó, con rất siêng năng lần 
hạt Mân Côi. Cứ mỗi khi ở không một mình là con lần hạt.  
Mỗi ngày không biết bao nhiêu lời kinh Kính Mừng được 

cất lên ca tụng Mẹ. Nhờ việc đọc kinh mỗi ngày như thế giúp con 
trải qua tuổi ương ngạnh và khơi dậy trong con lòng kính mến 
Mẹ, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. 

Lớn lên đi tìm hiểu ơn gọi các dòng tu, trước tiên con tìm hiểu 
Dòng Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhưng năm đó gia đình 
con đang tiến hành thủ tục sang Mỹ đoàn tụ, các sơ muốn con gia 
nhập dòng nên xúi con xin ba mẹ cho ở lại Việt Nam để tu. Con 
lấy hết can đảm thưa với mẹ: “Mẹ cho con ở lại Việt Nam đi tu 
nha?” Mẹ con nói: “Mày mà xin với bố mày, bố mày giết chết.  
Thôi sang Mỹ rồi mẹ cho đi.” Hứa thì hứa vậy nhưng trong lòng 
mẹ con mong rằng khi qua Mỹ, đời sống phồn thịnh, vật chất 
sung túc chắc con sẽ bỏ ý định tu trì. Nhưng khi sang Mỹ được 
vài tháng thấy bóng dáng các sơ Mến Thánh Giá Los Angeles 
con liền ngỏ ý xin mẹ cho đi tu. Gần đến ngày gia nhập Dòng 
con nhận được cú điện thoại của người bạn đang tu bên dòng Đa 
Minh Houston, biết con có ý tu nên bạn rủ con qua Houston tu 
cho vui. Thế là con gia nhập dòng Đa Minh, một Dòng nổi tiếng 
kính mến Mẹ Maria và hăng say lần chuỗi Mân Côi.  

Trong đời dâng hiến con có rất nhiều kinh nghiệm được Đức Mẹ 
yêu chiều. Chẳng hạn như năm 1999 sau khi khấn trọn đời, con 
trở về Việt Nam thăm quê hương. Thời gian đó tại Miền Trung 
mới trải qua nạn bão lụt lớn, và Bề Trên Tổng Quyền cho con 
ra Huế và Đà Nẵng cứu trợ.  Khi ra đến Huế, trời đã quang hẳn, 
giường như không còn bóng dáng gì là bão tố. Nhưng đêm đó 
trời bỗng dưng nổi gió và mưa rất lớn. Bề Trên Tổng Quyền ngủ 
bên giường bên cạnh nói với con: “Chắc lại lụt đây và mình sẽ bị 
kẹt lại Huế quá!” Con chẳng màng chi, chỉ buồn là mình không 
đi viếng Mẹ Lavang được. Thế là con thưa với Đức Mẹ, “Mẹ ơi, 
con ra đến đây rồi mà không được thăm Mẹ thì thật là uổng. Mẹ 
phải làm gì đi chứ?” Sau đó con lấy chuỗi Mân Côi ra lần và thiếp 
ngủ lúc nào không hay. Sáng thức dậy trời ngừng mưa, thế là Đức 
Cha cho chú tài xế chở chúng con đến linh địa Mẹ Lavang. Viếng 
Mẹ xong, trời bỗng lác đác vài hạt mưa rồi dần dần mưa lớn. Chú 
tài xế cất lời: “Đức Mẹ chiều các sơ thật, vừa thăm Mẹ xong thì 
mưa lại.” Riêng con chỉ âm thầm tạ ơn Đức Mẹ.

Nhiều người than với con rằng: “Đọc kinh mà cứ chia trí lo ra 
thì chẳng ích lợi gì!” Vâng, thật là tuyệt vời nếu chúng ta ý thức 
điều miệng đọc lòng suy. Nhưng hỏi mấy ai trong chúng ta có thể 
làm được chuyện đó cách hoàn hảo? Con nghĩ, các Thánh cũng 
không làm được. Ai có thể ngờ được những lời kinh chia trí của 
bà cụ bán bánh đa lại có thể biến đổi được một tâm hồn hỗn hào 
như con? Chia trí lo ra là yếu đuối của con người, nhưng chúng 
ta cần biết mở lòng cho ơn Chúa làm việc khi nào Ngài muốn.  
Mọi khởi đầu điều do sự thúc bách của Thiên Chúa. Con tin rằng 
quý ông bà và anh chị em đọc được chia sẻ này cũng do Thần Khí 
Chúa soi khiến. Nếu không có ơn Chúa không ai trong chúng ta 
có thể đưa tay lên làm dấu thánh giá, và không có ơn Chúa không 
ai có thể cất lời ca tụng Mẹ: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc…”  
Nếu chẳng may quý vị chưa được phúc siêng năng lần hạt Mân 
Côi, có lẽ vì quý vị chưa xin hoặc xin chưa tha thiết thật tình.  
Ước chi hôm nay quý vị nghe lời mời gọi của Thánh Linh Chúa, 
đừng cứng lòng. Được như thế Mẹ sẽ chúc phúc và ban muôn ơn 
lành hồn xác, cho được làm con Mẹ và Mẹ ở đâu chúng ta cũng 
được sống với Mẹ. 

“Kính Mừng Maria 
        Đầy Ơn Phúc 
             Thiên Chúa Ở Cùng Bà…”
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Bà Anna Nguyễn Thị Điền - Houston, TX

Bà Anna Nguyễn Thị Minh - Houston, TX

Bà Magdalena Nguyễn Thị Sê - Houston, TX

Chị Têresa Phạm Kiều Hạnh - Houston, TX

Anh Giuse Nguyễn Văn Thuận - Houston, TX

Bà Cố Maria Mai Thị Tốt - Elmonte, CA

Bà Maria Phạm Thị Nhan - Houston, TX

Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Chiêu - Port Arthur, TX

Bà Maria Nguyễn Hữu Thiềng - Houston, TX

Bà Maria Tạ Thị Thu - Dorchester, MA

Ông Phêrô Đoàn Văn Hương - Port Arthur, TX

Bà Mattha Trần Thị Tuyết Trinh - Houston, TX

Ông Anphongsô Phạm Lầu - Port Lavaca, TX

Bà Maria Nguyễn Thị Thoa - Arlington, TX

Bà Têrêsa Trần Thị Phát - Houston, TX

Ông Gioan Baotixita Lê Văn Viện-  Houston, TX

Deacon Frank Davis III - Houston, TX

Ông Giuse Lê Duy Đạt - Port Arthur, TX

Bà Maria Bùi Thị Mị - Houston, TX

Mr. Louis Bonura - Port Arthur, TX 

Bà Maria Lan Tố Vũ Nguyễn - Arlington, TX

Bà Teresa Maria Nguyễn Thị Phương - Arlington, TX

Chị Têrêsa Trần Hoàng Ban - San Jose, CA

Bà Maria Vương Ngọc Anh - Dorchester, MA

Anh Giuse Kevin Cao Văn Hoàng - Richmond, TX

Bà Maria Catarina Nguyễn Thị Lĩnh - Westminster, CA

Ông Andre Trương Văn Chính - Houston, TX

Bà Maria Nguyễn Thị Gấm - Garden Grove, CA

Bà Anê Nguyễn Thị Huệ - San Diego, CA

Ông Giuse Nguyễn Văn Đông - Houston, TX 

Bà Maria Nguyễn Thị Sương - Houston, TX

Anh Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phượng - Houston, TX

Mr. Adolph A. Pfeff er - Houston, TX

Chị Maria Lyssa Liên Vũ

Ông Micae Nguyễn Kim Đĩnh

Giuse Nguyễn Khắc Khuông

Bà Anna Hà Thị Dung

Ông Phê rô Trần Văn Thủy

Bà Maria Trần Thị Sinh

Bà Maria Nguyễn Thị Sáng

Anh Micae Nguyễn Văn Cương

Ông Đominic Nguyễn Thế Công

Bà Maria Nguyễn Thị Ngượi

Ông Đa Minh Nguyễn Văn Nhì

Bà Maria Nguyễn Thị Nhì

Ông Ignatius Nguyễn Ngọc Oanh

Bà Rose Nguyễn Thị Lý
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