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60 năm ngắm nhìn hiện tại để thêm 
hăng say nhiệt tâm trong sứ vụ loan báo 
Tin Mừng theo tinh thần của Giáo phận 
Cần Thơ: “Đến với lương dân”.

60 năm nhìn lại để hướng tới tương 
lai trong niềm hy vọng. Tình Chúa luôn 
dạt dào, tình Người mãi dâng trao. Mong 
sao trong ơn gọi Mến Thánh Giá Cần 
Thơ, chị em chúng ta luôn gắn bó với 
Giáo hội địa phương, hướng đến lương 
dân theo tinh thần Đấng sáng lập.

Nguyện xin Đức Giêsu Kitô chịu đóng 
đinh ban muôn phúc lành cho quý Đức 
Giám mục, quý Linh mục, quý tu sĩ nam 
nữ đã góp công xây dựng Hội dòng. Xin 
Người thương ban cho chị em chúng ta 
luôn được muôn ơn lành hồn xác,  an vui 
hăng say trong đời dâng hiến với sứ vụ 
loan báo Tin Mừng.

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Nữ tu Maria Đỗ Yến Trần Hoàng Ảnh
Tổng phụ trách

“Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
Chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.”

(Tv 48,10)                               

Chị em rất thân mến!

Hội dòng chúng ta đã tròn 60 tuổi.  
08-12-1961 đến 08-12-2021.

60 năm một chặng đường được đan 
kết bởi biết bao hồng ân và sự quan 
phòng yêu thương của Thiên Chúa. 60 
năm nhìn lại để hát mãi khúc tạ ơn. Tạ 
ơn Thiên Chúa vì Người quá yêu thương 
an bài mọi sự.

Nhớ ơn các Đấng bản quyền, các 
Linh mục, tu sĩ đã có công hình thành, 
dìu dắt Hội dòng phát triển theo dòng  
năm tháng.

Nhớ ơn các chị đi trước đã hy sinh vất 
vả, dâng hiến trọn vẹn khối óc và con tim 
xây dựng Hội dòng.

Nhớ ơn quý ân nhân và thân nhân xa 
gần đã góp phần xây dựng Hội dòng về 
tinh thần lẫn vật chất.

Cám ơn toàn thể chị em trong Hội 
dòng, đã đang và còn tiếp tục chung tay 
xây dựng Hội dòng thăng tiến theo thánh 
ý Chúa.
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