
ĐÔI DÒNG NGẮN NGỦI 
 

Đôi dòng ngắn ngủi nhân dịp 35 năm khấn dòng của Chị Em lớp S. Thời 

gian thắm thoát thoi đưa, mới đây mà sắp hết năm thứ 35 rồi. 

 35 năm chan hòa ân phúc. 

 35 năm chan chứa Hồng ân. 

 35 kết ước đoan thề với Đấng Tình Quân 

 Vâng, cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa ban cho Chị Em lớp S trong 

35 năm qua. Một chặng dường đủ để cảm nếm hương vị của đời Dâng hiến, với 

biết bao thăng trầm của cuộc sống, vui buồn sướng khổ, để nên giống Thầy 

Giê-su.  

 “ Ai không vác Thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy , thì không xứng đáng 

là Môn đệ Thầy.” ( Mt: 10, 38 ) 

 Vác Thập giá theo Thầy trên con đường ghồ ghề vấp ngã, e rằng không 

chỗi dậy nỗi. Nên Chị Em chúng ta chọn, cùng với Thầy chung một chiếc 

thuyền. Thập giá trên vai nhưng thuyền luôn lướt sóng. Cho dù thuyền có tròng 

trành sóng gió, bão tố ập vào, vẫn luôn có Thầy. “ Thầy đây đừng sợ ” (Ga: 6, 

20 ) 

 
 

Các Chị Em Trung niên ơi! cách riêng Chị Em “ lớp S ” thân mến, sau 35 

năm khấn Dòng, Chị Em chúng mình Dấn thân - Nhiệt  thành - Hăng say - Phấn 

đấu, để tiếp nối Sứ mạng của Đức Ki-tô, là Loan Báo Tin mừng cho đến tận 

cùng trái đất. Nhiều đêm Chị Em cũng Trằn trọc-  Thao thức -  Mệt mõi - Rã rời 

với Sứ vụ. Nhưng Chị Em đừng quên Lời Chúa nói: “ Ơn Ta đủ cho con” 

 ( 2Cr: 12,9 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vì thế, thuyền của Quý Chị Cao niên 

đã cập bến bình an nơi mái nhà Hưu 

Dưỡng của Hội Dòng, Qúy Chị đã 

hoàn thành Sứ vụ của mình. Xin Qúy  

Chị cũng cầu nguyện cho chúng em 

nhé, để chúng em  nối gót Qúy Chị  

luôn vững tay láy, đưa thuyền đời về 

bến An bình trong Vui tươi và Hạnh 

phúc. 

 Vậy Chị Em chúng ta cứ sống trọn 

niềm phó thác đi nhỉ, và cùng tiến 

bước với Giáo Hội Hiệp Hành trong 

sự Hiệp thông - Cộng tác và hoàn 

thành Sứ vụ. 
  

 


