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 “Vui mừng - Bình an - Yêu thương” đó là hoa trái của Thánh Thần, và là nét 

đẹp của người Kitô hữu. “Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, đây là sứ điệp 

của mùa Giáng Sinh, mùa yêu thương, an bình và niềm vui. Bầu khí Noel đang lan 

toả khắp nơi trên địa cầu, đem lại niềm vui, sự bình an cho muôn tâm hồn. 

 Anh chị em Mến Thánh Giá Tại Thế Cần Thơ nhóm Mai Thành Sóc Trăng đã 

đến thăm và chia sẻ niềm vui với quý Dì nhà Hưu dưỡng Mến Thánh Giá Cần Thơ tại 

Sóc Trăng chiều chúa nhật lễ Giáng Sinh 2022. 

 Bước vào khuôn viên Nhà Dòng khu vực hưu dưỡng, chúng tôi cảm nhận 

được sự bình an thanh thản tuyệt vời, nơi quý Dì cao niên đau yếu đang an 

dưỡng. Lúc này quý Dì không còn bôn ba với cuộc sống, chẳng phải tất bật với 

công việc, mà được ngồi bên chân Chúa, lắng nghe lời Ngài, đọc lại lịch sử đời 

mình dưới ánh sáng lời Chúa, để cảm tạ tri ân, tạ lỗi cầu xin với bao tâm tình 

lắng đọng hiệp thông trong năm Hội Thánh Hiệp Hành. Thật hạnh phúc biết 

bao! 

 Nhìn vào khung cảnh nhà Hưu dưỡng, chúng tôi nhận thấy sự ấm áp êm đềm 

trong tình huynh đệ cộng đoàn. Nhà Mẹ Hội Dòng chính là điểm tựa của quý 

Dì, chị em luôn là nguồn trợ lực khi đau yếu bệnh tật, có chị có em quý Dì 

không cảm thấy cô đơn vì được cảm thông chia sẻ lúc vui buồn, nhất là khi 

bênh tật dày vò thân xác.  

Ôi “ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, Chị em được sống vui vầy bên nhau” 

(TV 133,1) 

 Chúng tôi thường nghe trước đây người ta goi quý Dì là “Bà Phước đen” vì 

“Bộ Tu phục”  màu đen thật khiêm tốn. Quý Dì luôn có phúc được “thuộc về 

Chúa, về Hội Dòng” vì hồng ân thánh hiến trong Hội Dòng Mến Thánh Giá 

theo linh đạo Thánh giá tuyệt vời. 

Chúng tôi cũng được  diễm phúc song hành bên quý Dì sống linh đạo Mến 

Thánh Giá với 3 chiều kích: chiêm niệm, khổ chế, tông đồ”, mà nét đặc thù là 

“chọn Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh làm đối tượng duy nhất của lòng trí”, 

hàng ngày dâng hy sinh kinh nguyện cầu cho tội nhân và lương dân.  

 Anh chị em trong Hiệp Hội vẫn hướng lòng về quý Dì trong Nhà Dòng, xin 

lòng thương xót Chúa luôn bao phủ trên từng thành viên và trong sứ mạng 

“loan báo Tin Mừng” để Danh Chúa được tôn vinh và tình người thắm nồng 

mọi nơi. 

Ước mong Tình hiệp thông giữa Hội Dòng và Hiệp Hội ngày thêm bền chặt, 

để sứ điệp tình thương của Thánh Giá được toả sáng trong lòng người trên quê 

hương Việt Nam thân yêu. 
      

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 12 năm 2022 

                         Hội viên nhóm Mai Thành ST 
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