ÂM VANG TỪ VIỆT NAM 2021

Sài gòn, ngày 22/01/2022

Trong tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria đã gìn giữ chúng ta bình an trong năm 2021. Mặc dù,
chúng ta đối mặt rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid, giãn cách XH nên không có cơ hội gặp gỡ
nhau hàng tháng, nhưng chúng ta đã có những lời mời gọi, những hoạt động để gắn kết và truyền
“lửa” cho nhau. Vâng! “Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được” (Lc 1, 37). Hãy cùng
nhìn lại năm vừa qua, xem Thiên Chúa đã làm gì cho chúng ta:
1. Hoạt động đào tạo:
Duy trì đào tạo ban đầu cho 2 chị Tiền hội viên tại nhà chị
Sâm: 3 buổi học thứ 5 hàng tuần trong tháng 3/2021
Buổi 1: Hồng ân rửa tội
Buổi 2: Vai trò của người giáo dân
Buổi 3: Giới thiệu tiểu sử Anne Marie Martel và lịch sử của
gia đình Chúa Giêsu Hài Đồng.
2. Sử dụng mạng xã hội để tĩnh tâm online:

Tĩnh tâm năm 3 ngày: ngày 02-03-04/08/2021 với đề tài: “Xin trợ giúp niềm tin yếu kém của chúng con”
Ngày 1: “Chúng con ởđây thì thật là hay”
Ngày 2: “Tôi tin, nhưng xin thầy giúp niềm tin yếu kém của tôi
Ngày 3: “Tại sao chúng con đây không trừ nổi tên quỷ”
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Sau buổi tĩnh tâm các hội viên làm chuỗi Lòng Thương xót chung và tiếp tục chuỗi Mân Côi sống
đặc biệt suy niệm và cầu nguyện theo tình hình mùa dịch để xin ơn chữa lành và ơn kiên vững.
Song song, hiệp thông gia đình Chúa Giêsu Hài Đồng các nước cầu nguyện cho chị Gabriella, 29
tuổi tiền hội viên Canada, Cô giáo Veronica (Chi Lê) và gia đình được mạnh khỏe, bình an sau tại
nạn cháy nhà. Anh Richard (anh của 1 Sr ở CHâu Phi) qua đời do bị tai nạn.

Tĩnh tâm mùa vọng 2021,
mỗi tuần CN theo lược đồ
của nhà dòng.
1.Cầu nguyện khởi đầu
2.Bài văn kinh thánh
3. Suy tư
4. Cầu nguyện kết thúc
Và bài văn Sr Loan gởi mỗi
ngày

MÙA VỌNG – MỘT THỜI GIAN TUYỆT VỜI.
TẠ ƠN CHÚA !
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3. Tĩnh tâm tại nhà dòng để chuẩn bị lễ tuyên hứa
Đại diện 2 chị hiệp hội thắp nến để nhớ đến lời
tuyên hứa của từng người, tuyên hứa của 2 chị
thành viên mới.

Hai thành viên mới: chị
Lan và chị Sâm (từ trái
qua)

4. Thánh lễ tuyên hứa ngày 15/01/2022

Hai chị tuyên hứa lần đầu: chị Lan (áo dài
xanh) và chị Sâm

Hai chị lặp lại lời tuyên hứa: chị Hiền
(áo dài hồng) và chị Ri
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Em Mai Hương lặp lại lời tuyên hứa ngày 24/01/2022. (Hương không tuyên hứa
trong ngày 15/01 được vì em còn trong thời gian cách ly 2 tuần sau khi nhiễm Covid)
5. Hoạt động bác ái

Chị Tám: phụ trách hoạt động bác ái của Hiệp hội, tặng nhu yếu phẩm cho
người khuyết tật, bán vé số, …
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Chở gạo và rau củ cho khu vực bị cách ly, phong tỏa

Cùng nhà dòng giúp đỡ các cô giáo mầm non và phát quà Giáng sinh cho người nghèo.
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ƯU TƯ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN HIỆP HỘI
Vào đầu năm 2021, Soeur Loan đã có 1 chuyến đi lên Buôn Ma Thuột để gặp gỡ các chị có ý tìm
hiểu về Hiệp hội, về nhà dòng, nhưng vì khoảng cách địa lý khá xa nên chưa thể sắp xếp thời gian
để tham gia. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho sự phát triển của hội dòng. “Tôi có là gì, cũng là
nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15, 10).

Chị em Hiệp hội dự lễ tuyên hứa ngày 15/01/2022
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