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A provincial Note

Lời Ngỏ

Hân hoan chào quý thân nhân và bạn hữu!

Như quý vị đã biết, lịch Phụng vụ đã chuyển sang 
mùa Thường Niên, tưởng chừng như mọi sự sẽ 

bình thường, nhưng thực tế chẳng có gì là tầm thường 
cả. Từ nay đến Chúa Nhật thứ 33 Thường Niên, Giáo 
Hội mời gọi chúng ta suy niệm về đời sống và giáo huấn 
của Chúa Giêsu Kitô, cũng là thời gian để hiểu sâu hơn 
ý nghĩa thế nào là một môn đệ đích thực của Đức Kitô. 
Trong mùa Thường niên, mầu xanh dường như cũng 
được tô điểm khắp nơi, đặc biệt màu lá xanh của mùa hạ 
và những phong cảnh xanh tươi mát mắt. Màu xanh theo 
ý nghĩa phụng vụ tượng trưng cho sự sống và hy vọng. 
Vậy chúng ta đang hy vọng điều gì? Chúng ta tín thác 
đời mình vào ai?

Để phần nào trả lời cho nghi vấn trên, Giáo Hội dành 
riêng tháng Sáu để sùng kính Thánh Tâm Chúa 

Giêsu, một đại lễ diễn tả trọn vẹn sự huyền nhiệm của 
Đức Kitô, Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu, Ngôi Lời 
Nhập Thể. Thánh Tâm là chứng tích của tình yêu và lòng 
thương xót không bờ bến của Chúa Giêsu. Nơi trái tim 
này biểu lộ tình yêu Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha và 
cho nhân loại. Vì thế, “tim chúng ta luôn khắc khoải cho 
đến khi được an nghỉ trong Chúa” (Thánh Au-tinh). Qua 
đó, chúng ta sẽ luôn được thu hút bởi tình yêu vì “Thiên 
Chúa là Tình Yêu” (1 Gn 4:8). Thiên Chúa hằng kiên 
nhẫn đợi chờ và yêu thương mời gọi ta đến cùng Người, 
“Hãy đến với Ta, hỡi những ai đang vất vả gánh nặng. 
Ta sẽ cho nghỉ ngơi, bổ sức” (Mt 11:28). Là thụ tạo, con 
người được mời gọi thông phần vào đời sống thần linh 
của Thiên Chúa. Nhờ ân sủng, chúng ta có thể sinh hoa 
trái nhân đức: rèn luyện lòng thương xót, cảm thông, hy 
vọng, đại lượng, trung tín, nhẫn nại, và tha thứ vượt trên 
các loại thọ tạo khác. Ước chi chúng ta luôn biết đặt trọn 

niềm tin tưởng vào Thiên Chúa và cho phép Người yêu 
thương chúng ta, biến đổi chúng ta, và thánh hóa chúng 
ta thành tạo vật mới trong hình ảnh của Người.

Tại Tu viện Trụ sở, những tháng hè chị em khắp nơi tụ 
về chia sẻ, trao ban niềm vui hân hoan.  Đây cũng là 

dịp các Sơ được tu nghiệp, các nhà giáo lại trở thành học 
sinh! Trong tuần thường huấn năm nay, các Sơ nghiềm 
ngẫm về đề tài Tăng trưởng trong sự Tốt lành và Ân 
sủng theo Thần Học Thân Xác của Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolo II để hiểu thêm Tâm lý con người. Các Sơ 
được nhắc nhở: mọi chiều kích của cuộc sống nhân sinh, 
mọi ước muốn của con tim, chỉ tìm được niềm sung mãn 
trong Đức Giêsu Kitô. Trong mọi khoảnh khắc của cuộc 
đời, tình yêu vô biên của Chúa phải được phản chiếu và 
xuyên suốt.

Vâng, tình yêu không bờ bến của Thiên Chúa được 
chuyển tải qua quý thân nhân, ân nhân và bạn hữu. 

“Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa về ân huệ Người đã ban 
cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu” (1 Cor 1:4). Lòng tốt 
lành và quảng đại của quý vị phản ảnh tình thương của 
Thánh Tâm Chúa cho Tỉnh dòng qua muôn vàn kiểu 
cách. Điển hình là sự thành công của tiệc gây quỹ “Đông 
Tây Hội Ngộ”, sự âm thầm phục vụ của quý ân nhân 
và bạn hữu, cũng như sự nâng đỡ của quý Cha xứ, hiệu 
trưởng, đồng nghiệp trong mọi sứ vụ gần xa. Tất cả nói 
lên sự quang phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa 
dành cho các Sơ. Chúng con thật sự cảm nhận rằng 
mình được yêu thương, được nuôi dưỡng bởi ân tình 
Chúa đang hoạt động trong và qua từng thân bằng quyến 
thuộc, ân nhân, và bạn hữu. 

Nguyện xin tình yêu và bình an của Thiên Chúa chiếu 
sáng và sưởi ấm lòng quý vị. Xin Chúa luôn chúc 

lành cho quý vị và gia đình. 

 
Nữ tu Maria Theresa Nguyễn Thị Kim-Hồng, O.P.
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Joyful greetings, Families and Friends!
 

As we have transitioned into Ordinary Time in the Liturgical year, we reflect on 
how Ordinary Time is anything but ordinary. From now until the 33rd Sunday 

in Ordinary Time, we celebrate the life and teachings of Jesus Christ and what it 
means to truly be His disciples. During Ordinary Time, green is seen everywhere, 
especially in the summer foliage and the verdant landscapes that delight our eyes. 
In the Church’s liturgical cycle, the color green symbolizes life and hope. So, what 
do we really hope for? In whom can we entrust our entire being?    

To answer the questions above, Holy Mother Church dedicates the month of 
June to the Sacred Heart of Jesus, a solemnity which denotes the entire Mystery 

of Christ. The Sacred Heart belongs to Jesus Christ, the Word Incarnate; it is a living 
embodiment of God’s extravagant love and mercy, a symbol of both the divine and hu-
man love that Jesus has for his Father and for us. Thus, “our hearts are restless until 
they rest in God” (St. Augustine). Moreover, we will always be drawn to love, be-
cause “God is love” (1 Jn 4:8). God waits for us patiently and lovingly invites us to 
come to Him: “Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you 
rest” (Mt 11:28). As the most sublime of God’s creature, humans are called to partake 
in God’s divine life; we are able to - through the grace of God - bear spiritual fruit in 
a life of virtue, exercising mercy, understanding, hope, generosity, loyalty, patience, 
and forgiveness at a level far surpassing all other animals. May we always place our 
trust in the Lord and allow Him to love us, transform us, and fashion us anew in His 
likeness.

At the Provincial house, the summer months are marked by the joyful gathering of 
all the sisters, and a change of roles - from being teachers to being students! For 

ongoing formation this year, the sisters savored a weeklong conference on Grow in 
Goodness and Grace, exploring Pope Saint John Paul II’s Theology of the Body and 
enriching their understanding on the Psychological and Mental Health of the Human 
Person. We are reminded that every aspect of our human lives, as with every desire 
of the human heart, finds fulfillment only in Jesus Christ. In and out of each season, 
God’s boundless love is reflected in every facet of our lives. 

At the heart of God’s bounty and love are our amazing families, friends and ben-
efactors. “I give thanks to my God always on your account for the grace of God 

bestowed upon you in Christ Jesus that in him you were enriched in every way” (1 
Cor 1:4). Your goodness and generosity reflect the love of His Sacred Heart in count-
less ways. The incredible success of the annual East Meets West Gala, the quiet and 
humble services of our benefactors and friends, as well as the kindness and support 
of pastors, principals, fellow co-workers, in every ministry near and far, all speak of 
the immensity of God’s providential care. We are blessed to be loved, to be nourished 
by the graces of God working at all times--especially through and in each of you: our 
family, friends and benefactors.

May the love and peace of God shine warmly on you. May His marvelous bless-
ings be with you and your loved ones.

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

Provincial Superior

We will always 
be drawn to 

love, because 
‘God is love.’ 

(1 Jn 4:8)
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April / Tháng 4
On April 7 over 250 friends of the Province attended the 11th East 

Meets West Gala, a fundraiser to support the Sisters’ (ongoing) edu-
cation and to honor Mr. Jim McIngvale, who had supported the Sis-
ters since we first built the convent on Gasmer in 1987 through his 
Gallery Furniture store. A true cheerful giver, Mr. McIngvale gives 
generously to the local community and we are among the Houstoni-

ans, who have benefited from his generosity through the years.

Ngày 7 tháng 4, hơn 250 thân hữu của Tỉnh Dòng đã tham dự tiệc 
Đông Tây Hội Ngộ lần thứ 11, (quyên góp hỗ trợ cho việc giáo dục 
và thường huấn của các Sơ) và vinh danh ông Jim McIngvale, chủ 

tiệm Gallery Furniture.  Ông là người đã hỗ trợ các Sơ kể từ lần đầu 
tiên khi các sơ xây dựng tu viện trụ sở tại Gasmer vào năm 1987. 
Ông McIngvale đã cho đi cách vui vẻ, rộng rãi chia sẻ với cộng 

đồng Houston trong đó có các sơ. 
 

January / Tháng Giêng

The leadership team began the New Year with the Solemnity of the 
Mother of God, followed by a day of meeting at Mary Immaculate 

Convent. 
Bước vào Năm Mới, ban lãnh đạo dành một ngày họp tại Tu viện 
Đức Mẹ Vô Nhiễm và khai mạc với Đại Lễ kính Đức Mẹ là Mẹ 

Thiên Chúa.

N h ữ n g  S i n h  H o ạ t  Tr o n g  T ỉ n h  D ò n g
H a p p e n i n g s  i n  t h e  P r o v i n c e

February / Tháng 2
Many priests, men and women religious, and seminarians came 

to celebrate the Lunar New Year, the Year of the Tiger. In addition 
to traditional Vietnamese cuisine and “tiger” theme games, this 
year’s black jack firecrackers lighting ceremony came as a great 
surprise to many. It was thunderous, yet celebratory. Guests did 

not leave empty handed, but instead with a red envelope filled with 
a Scriptural verse and a spiritual bouquet pledged by a sister and 

prizes!  
Rất đông linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh đã đến chung vui Tết 
Nguyên đán Giáp Dần. Ngoài các món ăn truyền thống của Việt 
Nam và các trò chơi chủ đề “hổ”.  Năm nay những tràng pháo nổ 
vang như sấm sét thật độc đáo gây bất ngờ lớn cho nhiều người. 

Quả là một ngày đại lễ tưng bừng và khách dự tiệc ra về không tay 
trắng nhưng với nhiều quà như: phong bì đỏ có Lộc Xuân là một 
câu Kinh thánh, một bó hoa thiêng do một sơ hứa cầu nguyện cho 

và các giải thưởng!

March / Tháng 3
Father Dominic Bump, a Dominican priest from the Province of St. 
Joseph, offered a two day of Dominican Sacred Art workshop for 
the sisters. Father introduced the life and art methods of Fra An-

gelico, an Italian Dominican painter of the early Renaissance. With 
the techniques learned, the sisters were able to create and paint the 
Sacred Heart of Jesus. Some even attempted the Immaculate Heart 

of Mary. 
Cha Đaminh Bump, một linh mục Dòng Đa Minh thuộc Tỉnh Dòng 
Thánh Giuse, hướng dẫn cho các sơ hai ngày hội thảo Nghệ Thuật 
Thánh đượm nét Đa Minh. Cha giới thiệu về cuộc đời và phương 

pháp nghệ thuật của Fra Angelico, một họa sĩ Đa Minh người Ý đầu 
thời Phục hưng. Với các kỹ thuật học được, các sơ trổ tài sáng tác 
và vẽ hình Trái Tim Chúa Giêsu. Một số sơ thậm chí còn cố gắng 

vẽ thêm Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria.

May / Tháng 5

Seven of our sisters traveled to Vietnam for the post General Chap-
ter. Due to Covid, the US sisters virtually attended the Chapter of 

summer 2021 and now with travel restrictions lifted, the sisters met 
once again in person to conduct some unfinished businesses.

 
Bảy Sơ trở về Việt Nam để tham dự Tổng hội. Vì dịch Covid, các sơ 
đành phải dự Tổng Hội trên mạng Hè 2021 và giờ đây khi các hạn 
chế đi lại được dỡ bỏ, các sơ về Việt Nam để tiếp tục thi hành một 

số công việc còn dang dở.

June / Tháng 6
Two Dominican friars, Reverend Peter Fegan, O.P. and 
Reverend Jordan Schmidt, O.P., directed two retreats for 

the sisters as bookends for a week of ongoing studies. Sister 
Mary Rachel Nerbun, RSM and Sister Marysia Weber, both 
are Religious Sisters of Mercy of Alma, Michigan, came to 

Houston for the “Grow in Goodness and Grace” conference. 

Hai linh mục dòng Đa Minh, Cha Peter Fegan, O.P. và Cha 
Jordan Schmidt, O.P., đã đến hướng dẫn hai buổi tĩnh tâm 
cho các sơ.  Hai kỳ tĩnh tâm này được nối kết bằng tuần 

thường huấn do Sơ Mary Rachel Nerbun, RSM và Sơ Mary-
sia Weber, cả hai đều là các Nữ tu dòng Mercy of Alma, 

Michigan, thuyết trình với đề tài “Lớn lên về lòng nhân hậu 
và ân sủng”.



Fra Angelico used egg tempera during 
his time; the frescos or glimpses 

of them are still preserved to this day. 
With similar techniques, but different 
in medium, oil instead of egg tempera, 
Fr. Dominic guided the sisters in paint-
ing the Sacred Heart of Jesus or the 
Immaculate Heart of Mary, praying un-
ceasingly as we paint, such as the Jesus 
prayer and the rosary. Father explains, 
“we start out with a mess – a glob of 
paint and create something beautiful! 
the Sacred Heart of Jesus or the Im-
maculate Heart of Mary.” As we draw 
our brushes, we were encouraged to 
meditate and remain in the Heart of Je-
sus or Mary; this disposed us to receive 
God’s love and consequently transmit 
His love to those whom we encounter.  
Each artwork is different for each heart 
reflects the sister’s understanding and 
perception. Father Dominic further 
comments, “God uses each of us, sin-
ners, to paint and heal a broken world.” 

Father Dominic reminded us that as 
a Dominican priest, Fra Angelico 

painted from the heart of his interior 
life, a life configured to Jesus Christ. For 
Fra Angelico, “To paint Christ, one must 
live Christ.”  Our paintings naturally re-
flect the interiority of our life; the more 
we are configured to Christ, the more 
the artworks have a compelling power 
to preach Christ! The sisters were all 
amazed with the finished art pieces.
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For Dominicans, when we consider 
theological treatises, St. Thomas 

Aquinas readily comes to mind as a 
master of rhetoric and prose, but when 
we think of art and creative expressions: 
frescos and the like, Fra Angelico stands 
out as a stellar artist of the Order. While 
St. Thomas employs ink to communi-
cate his understanding of theology, Fra 
Angelico reveals the same mystery but 
with a paintbrush! We recently had the 
opportunity to imitate the pictor angeli-
cus (angelic painter). 

Popularly known as Fra Angelico, 
but in the Order of Preachers as 

Fra (brother) Giovanni da Fiesole, this 
Italian Dominican was an early Renais-
sance (mid fifteen century) painter, who 
was known for the luminosity of his 
artworks and the holiness of his priestly 
life.  He entered the Dominicans in 
1420 and the Order soon recognized 
his natural talents and commissioned 
him to illustrate manuscripts and choir 
books, beginning each new work with 
prayer. Soon Fra Angelico received the 
commission to paint frescos! The largest 
collection of his works is found in the 
convent of St. Marco in Florence.  His 
superior asked Fra Angelico to apply his 
God-given talent to the walls of the cells 
images from Sacred Scriptures and the 
lives of the Dominican Saints, in order 
for the friars to have a religious image 
to contemplate during their waking mo-
ments. His favorite theme to paint was 

the Incarnation; he produced over 25 
variations of this mystery. Yet, his most 
notable artworks were the Annunciation 
and Descent from the Cross. Fra An-
gelico died on February 18, 1455 at the 
convent of Santa Maria Sopra Minerva 
in Rome and is buried in the adjourning 
basilica. In 1982, Saint Pope John Paul 
II beautified Fra Angelico and two years 
later, while kneeling at the tomb of the 
Dominican artist, the Pontiff solemnly 
proclaimed him as the universal patron 
of artists. 

Over 700 years later, another Domin-
ican friar, Father Dominic Bump, 

O.P., who has a great devotion to Fra 
Angelico has spent the past few years 
studying and learning his techniques, 
with hopes to revive Fra Angelico’s style 
of painting in the realm of oil paints and 
mixed mediums. 

This past spring break, Father Domi-
nic led a two-day workshop for a 

group of 40 sisters, sharing the life and 
artworks of Fra Angelico. Before delving 
into the actual praxis, Father Dominic 
gave a concise and well-articulated 
presentation on the theology of Mary 
and the Saints as the basis for reflec-
tion and contemplation. He exhorts the 
sisters to recourse to Our Lady and the 
Saints for assistance and instructions on 
how to love God with our whole heart, 
mind, and, soul. 

“To paint Christ, one must live Christ”
"Để vẽ Chúa Kitô, người ta phải sống như Chúa Kitô"

Maria và các Thánh làm nền tảng cho 
việc suy tư và chiêm niệm. Ngài khuyên 
các sơ hãy cầu xin Đức Mẹ và các 
Thánh để được trợ giúp và hướng dẫn 
cách yêu mến Chúa bằng cả trái tim, 
khối óc và linh hồn.

Ngày xưa, Fra Angelico đã sử dụng 
một loại sơn với lòng trắng trứng; 

những bích họa hay những dấu tích 
tranh ảnh của ngài vẫn còn được lưu 
giữ cho đến ngày nay. Với kỹ thuật 
tương tự, cha Đaminh Bump đã hướng 
dẫn các sơ vẽ tranh Thánh Tâm Chúa 
Giêsu hoặc Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ 
Maria. Vừa vẽ các sơ vừa cầu nguyện 
với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và 
lần chuỗi mân côi. Cha Đaminh Bump 
giải thích, “chúng ta bắt đầu với một 
mớ hỗn độn - một đống sơn và sáng tác 
ra một tác phẩm tuyệt đẹp! Thánh Tâm 
Chúa Giêsu hay Trái Tim Vô Nhiễm 
Mẹ Maria ”. Khi dùng chiếc cọ vẽ, Cha 
khuyến khích các sơ hãy chiêm ngắm 
và ở lại trong Trái tim của Chúa Giêsu 
hoặc Mẹ Maria; điều này buộc chúng 
ta phải đón nhận tình yêu thương của 
Thiên Chúa và do đó truyền trao tình 
yêu thương của Ngài cho những người 
chúng ta sẽ gặp gỡ. Mỗi tác phẩm khác 
nhau do mỗi tâm hồn phản ánh sự hiểu 
biết và cảm nhận của mỗi người. Cha 
Đaminh Bump bình luận thêm, “Thiên 
Chúa sử dụng mỗi chúng ta, những 
người tội lỗi, để vẽ và chữa lành một thế 
giới tan vỡ.”

Là người Đa Minh, khi suy gẫm các 
luận án thần học, chúng ta thường 

nghĩ ngay đến Thánh Thomas Aquinas 
một vĩ nhân hùng biện và diễn giải, 
nhưng khi nghĩ đến nghệ thuật hội họa 
và cách diễn đạt đầy sáng tạo: các bức 
bích họa hoặc những tranh ảnh tương 
tự, chúng ta nghĩ ngay đến Fra An-
gelico, một họa sĩ tài ba trứ danh của 
Dòng. Thánh Thomas sử dụng bút mực 
để truyền đạt sự hiểu biết của mình về 
thần học, thì Fra Angelico lại diễn tả 
những mầu nhiệm tương tự qua những 
cây cọ vẽ! Và gần đây các sơ có cơ hội 
bắt chước vị họa sĩ thiên thần này (pic-
tor angelicus).

Một danh nhân nổi tiếng với cái 
tên Fra Angelico, nhưng tên trong 

Dòng là Giovanni da Fiesole, tu sĩ Đa 
Minh người Ý.  Ngài là một họa sĩ thời 
kỳ đầu Phục hưng (giữa thế kỷ 15), 
được mọi người biết đến qua các tác 
phẩm nghệ thuật và sự thánh thiện của 
mình trong đời sống linh mục. Ngài 
gia nhập Dòng Đa Minh năm 1420 và 
Dòng đã sớm nhận ra tài năng thiên 
phú của ngài nên trao cho ngài nhiệm 
vụ vẽ minh họa cho các sách và thánh 
nhạc.  Ngài bắt đầu mỗi tác phẩm 
mới bằng lời cầu nguyện. Ngay sau đó 
Fra Angelico đã nhận được ủy quyền 
vẽ bích họa! Bộ sưu tập lớn nhất về 
tác phẩm của ngài được cất giữ trong 
tu viện Thánh Marco ở Florence. Bề 
trên của ngài yêu cầu Fra Angelico sử  
dụng tài năng Chúa ban để vẽ các hình 

ảnh trong Thánh Kinh và cuộc đời các 
Thánh Dòng Đa Minh trên tường phòng 
ngủ, để các tu sĩ chiêm ngưỡng.  Chủ đề 
Ngài yêu thích vẽ nhất là chủ đề Chúa 
Nhập Thể; mầu nhiệm này ngài đã vẽ 
hơn 25 bức họa khác nhau. Tuy nhiên, 
các tác phẩm nghệ thuật đáng chú ý 
nhất của ngài là bức ảnh Truyền tin và 
ảnh Hạ xác Chúa khỏi Thánh giá. Fra 
Angelico qua đời vào ngày 18 tháng 
2 năm 1455 tại tu viện Santa Maria 
Sopra Minerva ở Rome và được chôn 
cất trong vương cung thánh đường. 
Năm 1982, Thánh Giáo hoàng John 
Paul II đã tôn phong hiển thánh cho Fra 
Angelico và hai năm sau, khi quỳ trước 
mộ của nghệ sĩ Đa Minh này, Đức Giáo 
hoàng đã long trọng tuyên bố ngài là 
quan thầy của các nghệ sĩ hoàn vũ.

Hơn 700 năm sau, một phần tử Đa 
Minh khác, Cha Dominic Bump, 

O.P., rất sùng kính Fra Angelico, cha đã 
dành mấy năm để nghiên cứu và học 
hỏi nghệ thuật của Fra Angelico, với hy 
vọng làm sống lại phong cách hội họa 
của Fra Angelico trong lĩnh vực sơn dầu 
và các loại hỗn hợp.

Kỳ nghỉ mùa xuân vừa qua, Cha 
Đaminh Bump đã hướng dẫn lớp 

hội họa trong hai ngày cho 40 sơ.  Ngài 
chia sẻ về cuộc đời của Fra Angelico và 
những tác phẩm nghệ thuật của ngài. 
Trước khi đi sâu vào phần thực hành, 
Cha Đaminh Bump đã trình bày ngắn 
gọn những rất rõ ràng thần học về Đức 



In Washington, D.C. the following Friday, 
January 22, Sister Theresa Joseph, who is cur-

rently studying in the area, joined the 50,000 
plus of marchers despite the frigid cold. She 
shares, “This is my first March for Life in D.C. 
and I was totally blown away by the peace-
ful nature of the march and the presence of so 
many young people. To see so many families 
with children, teachers with students, seminar-
ians, religious men and women, and priests 
marching together for the sanctity of life gives 
me much hope for this nation, once founded 
on Christian-Judeo values. I strongly believe in 
the power of prayers and the witnesses given 
by the Church today at the Mall in DC; it is a 
great testimony for our government officials 
and those who are still sitting on the sidelines 
or has denied the sanctity of life. The truth: 
that God is the author of life and life is sacred 
beginning at the moment of conception cannot 
be denied.” 
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The sisters participated in the 2022 March 
for Life events with greater resolute inter-

ests. As the Dobbs v. Jackson Supreme Court 
case was debated last November, (and now the 
SCOTUS have declared Roe v. Wade unconsti-
tuitonal, allowing each state to decide), a large 
number of sisters joined the march to pray for 
and defend life from its moment of conception 
and to be an advocate for the millions of the 
voiceless babies.   

Between the three pro-life rallies: North 
Texas March For Life, March for Life in 

D.C., and Texas Rally for Life in Austin, 38 
sisters joined thousands of other pro-lifers. 
On January 15, 2022, three mini-vans with 17 
sisters headed to Dallas for the Pro-life Mass, 
followed by the March to Earle Cabell Fed-
eral Courthouse, the site where Roe v. Wade 
began 49 years ago. The sisters were unpre-
pared for the brutal weather! It was fierce with 
wind chills and flurries surprisingly sprinkled 
along the rally route. Brutal as it may be, the 
single-digit weather was not enough to deter 
the spirit of the pro-lifers as they prayed the 
rosary, Divine Mercy chaplet, and sings hymns 
of praise. One sister exclaimed, “This is noth-
ing compared to the hideous crime committed 
against the innocent unborn!” 
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Marching for the 
Sanctity of Life

The next day in Austin, 20 sisters 
showed up for the Pro-life Mass 

at St. Mary on the University of Texas 
campus and later marched to the steps 
of the Capitol to show elected officials, 
the media, and the Supreme Court 
that Texas is pro-life! “What a conso-
lation! to witness so many pro-lifers 
actively working in our government 
system to pass legislations protecting 
the lives of the unborn,” says Sister 
Marie Therese. Another sister added, 
“God bless Texas and its stance on 
pro-life!” 

We continue to pray for our na-
tion and its stance on life issues. 

May God change the hearts of those 
who are ruthless against the unborn 
and give them the true conversion of 
hearts. We look forward to the day 
when the lives of all the unborn chil-
dren are protected and the dignity 
of human persons is promoted and 
safeguarded from conception to natu-
ral death.  

Easter Triduum
   2022

You formed my inmost being; 
you knit me in my mother’s womb.

Ps. 139: 13-14

 ”
“ 
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We are grateful 
to four Church prelates 

(one of whom 
was the live auctioneer!), 
numerous priests, several 
seminarians, and over 200 
other guests, who showed 
up to benefit the Educa-

tional Advancement of the 
Dominican Sisters of Mary 

Immaculate Province. 

11th Annual East Meets West Gala
The success of the 
evening was aided 

by the leadership and 
support of our chairs, Mr. 
and Mrs. Edward Tyrrell 

along with the Host 
Committee. 

Faithful and new 
friends of the Sisters 
came to support the 

East Meets West Gala 
on April 7, 2022. 



Mary, 
Queen of May

The Sixteenth General Chapter was 
held last year at the Motherhouse in 
Vietnam, but due to the pandemic, 
the Sisters in the US could only attend 
through zoom meetings. This year, the 
seven delegates traveled to Vietnam to 
attend the second phase of the General 
Chapter. Aside from days of recollec-
tion, deliberations and the updating of 
the Constitution and Statutes, the US 
delegation was able to make a brief pil-
grimage to Our Lady of Lavang during 
the month in her honor. There, prayers 
were offered for the homeland and the 
well-being of all the sisters in the Prov-
ince. May the Blessed Mother lead us 
always to her Beloved Son and protect 
us in our Dominican vocations. 

Tổng Hội lần thứ mười sáu được 
diễn tiến tại trung ương Hội Dòng 
Nhà Mẹ, Việt Nam vào năm ngoái 
(2021), nhưng vì đại dịch, các Sơ 
đại biểu ở Hoa Kỳ chỉ có thể tham 
dự qua trực tuyến. Nay luật cấm 
vận được bãi bỏ nên bảy sơ đại biểu 
đã về Việt Nam tham dự giai đoạn 
hai của Tổng hội với những ngày 
tĩnh tâm, hội thảo và tu chính Hiến 
pháp và Nội Quy.  Ngoài ra, các 
sơ đã có ít thời gian đi hành hương 
linh địa Đức Mẹ Lavang trong 
tháng Hoa kính Mẹ và cầu nguyện 
cho quê hương cũng như cho chị em 
trong Tỉnh Dòng luôn được Mẹ 
hướng dẫn đến với Con Chí Ái của 
Mẹ và được Mẹ bao bọc, chở che 
trong ơn gọi Đa Minh.

General Chapter XVI 
Tổng Hội thứ16
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Kính thưa quý vị, chắc hẳn chúng ta đã cùng đón nhận một 
mùa Phục Sinh với sức sống mới, tròn đầy niềm vui và bình 

an của Chúa Phục sinh. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua những 
đau đớn bởi cơn đại dịch Covid-19 nhờ ân sủng, sức mạnh và sự 
chăm sóc quan phòng của Thiên Chúa. Em xin thay mặt cho các 
bạn học sinh - sinh viên của học bổng Đa Minh - gửi trao mọi lời 
chúc tốt đẹp đến toàn thể quý vị. Mong sao sau tất cả những đau 
thương của quá khứ, lại được loé lên những ánh sáng của niềm 
hy vọng trong tương lai. Chúa vẫn ở đó, bên cạnh chúng ta, luôn 
lắng nghe, đoái thương và bảo vệ chúng ta. “Thầy đây mà, đừng 
sợ.” (Ga 6:21)

Thưa quý Sơ, quý Ân nhân thân mến! Em là sinh viên Nguyễn 
Thành Tài - một trong số những học sinh của học bổng Đa 

Minh, hiện đang học tại trường Đại học Yersin xứ Đà Lạt, Lâm 
Đồng, Việt Nam. Đã từ lâu, em luôn có những băn khoăn xuyến 
xao trong trái tim mình, và đây là cơ hội hiếm có để em có thể 
thân thưa cùng quý vị.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn 5 năm, em được đón nhận 
sự hỗ trợ, sự đồng hành của quý mạnh thường quân, quý Sơ 

trong hành trình chinh phục ước mơ giáo dục của mình. Đó chính 
là khoảng thời gian mà em nhận ra nhiều chân giá trị hơn trong 
cuộc sống của chính mình. Quá khứ hay hiện tại, xuất phát hay 
về đích, dù bạn ở bất kỳ nơi đâu, không quan trọng là bạn đang 
đứng ở vị trí nào, cao hay thấp, nhưng cốt yếu hơn hết, bạn đang 
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Thư Tri Ân

nỗ lực như thế nào để vươn đến 
ngày mai. Chúng em là những 
học sinh - sinh viên may mắn, là 
những tâm huyết, là thành quả sau 
những năm tháng trăn trở của quý 
Ân nhân, quý Sơ những người mà 
em hằng trân trọng, ngưỡng mộ 
và biết ơn. Trong hành trình cao 
đẹp của cuộc đời, hành trình từ 
phận hèn cát bụi để đến gặp Thiên 
Chúa, chắc chắn chúng em sẽ còn 
gặp rất nhiều những khó khăn, thử 
thách. Nhưng như một lẽ tất yếu 
của tình yêu, Thiên Chúa lại tiếp 
tục yêu thương quan phòng, cho 
chúng em nhận được sự dìu dắt, 
nâng đỡ từ quý Ân nhân, quý Sơ. 
Chúng em luôn tạ ơn Chúa trong 
mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Cảm ơn quý Ân nhân đã miệt 
mài tích góp từng khoản nhỏ 

nhất, chắt chiu từng chút để kịp 
thời trao đến tận tay chúng em 
những phần quà của lòng bác ái 
đầy ý nghĩa…

lời mời gọi của Chúa, “Anh em hãy cho, thì sẽ 
được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho 
anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, 
mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng 
đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em 
bằng đấu ấy.” (Lc 6,38). 

Lạy Thiên Chúa, xin hãy ban muôn ơn lành 
xuống cho chúng con và những người hằng 

luôn yêu thương chúng con. Lạy Ngài xin hãy 
lắng nghe những lời nguyện cầu của quý Ân 
nhân, quý Sơ đang ngày đêm sống đời thánh 
hiến, với sứ vụ làm nhịp cầu kết nối chúng con 
với quý mạnh thường quân được dồi dào sức 
khỏe, an lành và hạnh phúc. Lạy Ngài xin hãy 
mang yêu thương đến những mảnh đời cơ nhỡ, 

bé mọn hơn con, đang cần được 
chở che. Lạy Ngài xin cho con trí 
tuệ như con mong muốn, để thực 
hiện những gì mình ước mong. Lạy 
Ngài xin cho con ơn khôn ngoan 
để nhận biết đúng sai, để thấu hiểu 
những đặc ân Ngài đem đến cho 
con. 

Con xin mượn giọng nói Người 
ban cho con để cất lời ngợi ca 

Chúa: “Tôi lại nghe mọi loài thụ 
tạo trên trời, dưới đất, trong lòng 
đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở 

các nơi đó, tất cả đều tung hô: Xin kính dâng 
Đấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng 
cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến 
muôn thuở muôn đời”. – Khải-huyền 5:13

Một lần nữa, em xin thay mặt các bạn học 
sinh, sinh viên Học Bổng Đa Minh, xin 

gửi lời cảm ơn chân thành cùng lòng biết ơn sâu 
sắc cũng như lời nguyện cầu đến Chúa- mong 
ơn bình an đến bên quý vị. Em xin hứa, bản 
thân mình mai sau nhất định sẽ trở thành người 
thành công, trước là cho chính mình và sau là 
cho đời. Sẽ trở thành người gieo truyền yêu 
thương như chính công việc quý Sơ và quý Ân 
Nhân hằng trăn trở. 

Đà Lạt, 2/5/2022 
Em Nguyễn Thành Tài  

thay mặt học sinh Học Bổng Đa Minh

Thương gửi tâm tình đến quý 
Sơ, quý Ân nhân thân mến 
cùng lời cảm tạ vô cùng sâu 
sắc!

Nhân đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn đầy 
thương mến đến quý Sơ Đa Minh, những 

nhịp cầu kết nối chúng em với các nhà hảo 
tâm… Quý Sơ đã gieo nơi tâm hồn em một sức 
mạnh để vượt xa những cám dỗ của cuộc đời, 
để lại gần hơn với hồng ân Chúa ban. 

Ngày hôm nay, như một sự sắp đặt an bài 
diệu kỳ của Chúa, em đã trở thành một 

người gieo chữ, truyền lửa đến các em học sinh 
dù chỉ vừa chập chững bước qua tuổi 18. Học 
sinh của em, các bạn ấy rất ngoan, rất chăm. Em 
chưa từng nghĩ mình có khả năng làm được điều 
ấy, những ngày đầu tiên đứng lớp, bên dưới chỉ 
có vỏn vẹn 2 em học sinh. Trong một khoảnh 
khắc bất chợt, em muốn dừng lại, nhưng em 
biết, điều mình cần làm cho hôm 
nay và ngày mai không chỉ cho 
riêng mình, mà cho mọi người 
xung quanh… Đến nay, 8 tháng 
trôi qua kể từ ngày em tốt nghiệp 
cấp 3, với ơn Chúa và sự nỗ lực 
của mình nay em đã hoàn thành 
một sản phẩm đầu tay, đó là kết 
quả của tình yêu, của tâm huyết 
và của những đêm ngày em cầu 
nguyện với Chúa. Em đã phát 
hành một cuốn sách gồm 240 
trang, “Bồi Dưỡng Chuyên Sâu 
Ngữ Văn 12.” Tập sách được tải 
lên mạng - hướng dẫn thành viên trong diễn đàn 
xã hội do em quản lí nay đạt mức hơn 21,000 
người theo dõi. Em đã đón nhận phản hồi tích 
cực từ mọi người chung quanh, đặc biệt các em 
học sinh Cấp III. Lớp học hiện tại của em có 
60 em học sinh. Đó là kết quả mà em đón nhận 
được từ chính quý vị. Trong số học sinh của em, 
có những bạn rất muốn học nhưng hoàn cảnh 
không cho phép. Thấy hoàn cảnh của các em, 
em lại nghĩ về chính mình, về quý vị rồi em 
nói với các em học sinh, “Các em cứ vào học! 
Thành nhân, thành tài; trở lại gửi học phí cho 
thầy vẫn chưa muộn,” Cứ thế, trong mỗi khóa 
học, em đều có những vị trí dành cho những em 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dù chỉ là sự 
động viên rất nhỏ nhưng đó là tâm huyết, là ước 
muốn cống hiến của chính em. Cho dẫu bé nhỏ 
những yêu thương em đón nhận được từ quý vị, 
nhất định em vẫn sẽ tiếp tục trao ban. Đáp lại 

“ Các em cứ vào 
học! Thành nhân, 
thành tài; trở lại 
gửi học phí cho 
thầy vẫn chưa 

muộn.”



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

Ông Giuse Phạm Văn Phúc - Houston, TX
Bà Maria Nguyễn Thị Nhã - Houston, TX
Bà Maria Nguyễn Thị Sương - Houston, TX
Most Rev. Bishop George Sheltz - Houston, TX
Bà Maria Nguyễn Thị Mơ - Palacios, TX
Bà Maria Vũ Thị Thu - Houston, TX
Ông Phêrô Trần Xuân Tĩnh - Groves, TX
Ông Giuse Nguyễn Hữu Tin - Houston, TX
Bà Anna Dương Thị Mai - Austin, TX
Bà Maria Nguyễn Thị Sa - Palacios, TX
Bà Maria Cao Thị Hoa - Houston, TX
Ông Gioan Kim Nguyễn Quốc Phan - Colleyville, TX
Bà Maria Vũ Thị Tám - Houston, TX
Ông Cố Giuse Maria Trần Văn Hành - Midway City, CA
Ông Cố Phanxicô Xaviê Cao Đức Thắng  - Santa Ana, CA
Ông Anphongsô Nguyễn Đình Tiến - Henderson, NV
Bà Maria Nguyễn Thị Cúc - Houston, TX
Bà Maria Đặng Thị Huyền - Houston, TX
Ông Phaolô Võ Viết Vị - San Antonio, TX
Bà Maria Nguyễn Thị Hương - Houston, TX
Bà Maria Nguyễn Thị Kính - Jersey Village, TX
Ông Augustinô Hoàng Huy Năng - Sugar Land, TX
Mr. Wes Pustejovsky - Houston, TX
Ông Giuse Maria Mai Đình Ruệ - Arlington, TX
Ông Phêrô Nguyễn Văn Cầm - Port Arthur, TX
Bà Maria Đỗ Thị Nguyên - Port Arthur, TX

Mr. Antonio Morales - Houston, TX
Mr. Richard E. Butler - Houston, TX
Bà Maria Đinh Thị Hiếu - Houston, TX
Bà Cố Theresa Trần Thị Luyến - Woodbridge, ON
Bà Cố Maria Đào Thị Sen - Arlington, TX
Ông Giuse Nguyễn Văn Thiện - Houston, TX
Ông Giuse Nguyễn Văn Lưu - Sugar Land, TX
Bà Anna Đoàn Thị Nhìn  - Sugar Land, TX
Ông Martin de Porres Châu Thanh Long  - Sugar Land, TX
Bà Cố Anna Trần Kim Tinh - Anaheim, CA
Ông Đa Minh Nguyễn Tiến Anh  - Jacksonville, FL
Ông Phêrô Andrew Chánh Phạm - Pearland, TX
Anh Giuse Bùi Văn Nhất - Houston, TX
Ông Antôn Đoàn Văn Khuyến - Houston, TX
Ông Phanxicô Xavie Lâm Ngọc Ngoan - Houston, TX
Ông Phêrô Phạm Ruy - Port Arthur, TX
Ông Giuse Trần Thanh Nho - Houston, TX
Ông Giuse Nguyễn Miến - Houston, TX
Ông Giuse Trương Trọng Bình - Houston, TX
Ông Phêrô Phạm Tước - Port Arthur, TX
Ông Giuse Phạm Ngọc Văn - Houston, TX
Bà Maria Nguyễn Thị Thơm - Houston, TX
Mr. Joe Robledo Jr. - Houston, TX
Ông Đa Minh Nguyễn Tiến Anh - Richmond, TX
Chị Teresa Trần Thúy Liễu - Houston, TX
Ông Anphongsô Trần Thế Hùng - Houston, TX
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As a Church, we honor Mother Mary through-
out the whole month of May.  This year is 
especially more special because Pope Francis 
initiated a Rosary Marathon around the world 
to pray for wounded humanity due to Covid-19.  
Each day at a designated Marian shrine, the 
recitation of the rosary is prayed for the inten-
tions of the Holy Father.  By way of participate 
in this global Marian event, we have a statue of 
the Immaculate Mary in our classroom. One day 
as we were praying before the statue of Mary, 
Jaden, a first grader, asked, “Why did Mother 
Mary stepped on the snake?” Hannah asserted 
without a beat, “Because Mother Mary is more 
powerful than the devil.”

Later that day, I carried the statue of Mother 
Mary to the kindergarten classroom.  Ava saw 
Mother Mary and she cried out, “Mother Mary 
is my Saint.”  A few minutes later, she came to 
me in tears, “Sister, Camilla does not believe 
that Mother Mary is my Saint.”  To console her, 
I said, “It doesn’t matter if anyone believes us 

or not, but the most important thing is you be-
lieve that Mary is your Mother.” With a cheerful 
smile on her face, she confidently said, “Mary is 
my Mother and everyone else’s Mother.”

To foster greater love and devotion for Mother 
Mary, I had the first graders watch the ani-
mated movie, The Day the Sun Danced.  While 
watching the scene of Lucia telling Francisco 
and Jacinta that she will not come to the Cova 
to meet Mother Mary and then headed to her 
room crying aloud, “Dear God, what should I 
do?” Leo, a first grader, responded to Lucia, 
“Go to the Lady.”  Then in the scene when the 
governor failed to persuade the three children 
to reveal their secret, he said, “I tried to save 
you…” another student, Hannah, corrected this 
governor, “You did not.  Jesus did.  And He 
saved all of us.” 

My heart leapt with joy to see that our children, 
though as young as they are, they are already 
strong in the faith.

Catholic Schools week 2022

A heart to heart 
conversation with children
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Chastity “for the sake of the kingdom of heaven” (Matthew 19:12) ... frees the heart of man in a unique 
fashion (cf. 1 Corinthians 7:32-35) so that it may be more inflamed with love for God and for all men. 

Perfectae caritatis, 12

Looking forward to seeing 
YOU at our next

COME AND SEE
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