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Bùi Chu, ngày 02 tháng 11 năm 2020
Kính gửi Anh Việt Bùi- webmaster www. Memaria, Chị Kim Hà và quý Anh Chị trong Ban phát
thanh viên Giờ của Mẹ
Trong tình yêu thương quan phòng, niềm vui và bình an của Chúa và Mẹ Maria. Tôi là Sơ Cecilia
Trần Thị Tuyết, Bề trên Tổng quyền Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, xin gửi tới Anh Việt Bùi, Chị
Kim Hà và quý Anh Chị trong Ban phát thanh viên Giờ của Mẹ lời chào thăm và kính chúc sức khỏe.
Thưa quý Anh Chị, Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu được khai sinh từ các nhà Mụ Đa Minh, đã
hiện diện trên mảnh đất Bùi Chu được hơn 300 năm. Năm 1951 được Tòa Thánh châu phê Hiến Pháp
và nâng lên Hội Dòng giáo phận có lời khấn.
Tổng số nhân sự Hội Dòng hiện nay
gồm có : 354 Sơ, 31 Tập sinh, 9 Tiền tập, 13
chị Tận hiến và khoảng hơn 100 Thỉnh sinh
nội – ngoại trú. Nhân sự đông, nhưng Hội
Dòng chưa có Thánh Địa riêng. Các Sơ được
chôn cất chung trong phần đất Thánh của
giáo xứ Bùi Chu nơi trụ sở chính Nhà Mẹ
Hội Dòng tọa lạc.

Năm 2017, Hội Dòng khởi công xây dựng
Thánh Địa. Qua chương trình phát thanh, đặc biệt
qua dịp Chị Kim Hà phỏng vấn Sơ Têrêsa Phạm
Thị Hiền và Sơ Têrêsa Nguyễn Thanh Loan mà
Hội Dòng đón nhận được tấm lòng hảo tâm chia
sẻ của quý Ân Nhân là những thính giả nghe
Radio Giờ của Mẹ. Nhờ đó Thánh Địa riêng của
Hội Dòng đã được hoàn thành tốt đẹp sau một
năm
xây
dựng (03/11/2017 - 02/11/2018) đó là niềm vui lớn và là
niềm mong mỏi của biết bao thế hệ. Hiện tại trong phần
đất này các Sơ đã chôn cất 526 vị tiền nhân được tìm
thấy trong phần đất quy hoạch và 56 Sơ.

Trong ngày cầu nguyện cho
các linh hồn, thay mặt cho Hội
Dòng, xin đặc biệt gửi lời tri ân tới
Anh Việt Bùi, Chị Kim Hà và quý
Anh Chị trong ban phát thanh viên
Giờ của Mẹ, tới quý Ân Nhân và
toàn thể quý vị đã mở rộng vòng
tay chia sẻ cho Hội Dòng. Nguyện
xin các linh hồn đang an nghỉ nơi
phần Đất Thánh Hội Dòng và
Thánh Mattinô - Bổn mạng của
Thánh Địa Hội Dòng phù hộ, ban những ơn lành hồn xác trên quý Ban và quý vị.
Nhân đây, Sơ cũng xin được bày tỏ nguyện
vọng tới quý Anh Chị và quý vị :
Hiện nay, các Sơ lớn từ 65 tuổi trở lên và các
Sơ đau bệnh nặng của Hội Dòng đã lên tới 81 Sơ,
nhu cầu có được ngôi nhà an dưỡng thật là cần
thiết, ngày 19/3/2019 Hội Dòng đã khởi công xây
dựng, đến nay công trình còn đang dang dở, Hội
Dòng rất mong được sự chia sẻ của quý vị Ân Nhân
để công trình sớm được hoàn thành.
Các Sơ xin quý vị Ân Nhân giúp cho :
140 chiếc giường: giá 120 usd/1 chiếc.
140 chiếc chăn : giá 16 usd /1 chiếc.
Qua lời chuyển cầu của thánh phụ Đa Minh, thánh nữ Tiến sĩ Catarina Siena, cùng những lời kinh
nguyện hàng ngày, các Sơ chân thành cảm ơn và kính chúc quý Ban phát thanh viên Giờ của Mẹ, quý
Ân Nhân cũng như quý thính giả radio Giờ của Mẹ nhiều niềm vui, bình an trong Chúa và Mẹ Maria.

