
 
Tâm tình ngày Lễ Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá 

tại Seattle 
  
Ngày thứ Bảy 3/9/2022 tại Trung tâm Archibishop Brunett Retreat Center, 

Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá được tổ chức lần thứ Tư tại Seattle. Cũng là lần đầu tiên 
được tổ chức tại đây. Anh chị em trong Hiệp Hội sau ba năm mới được gặp lại nhau, tay bắt 
mặt mừng và cùng tạ ơn Chúa đã gìn giữ mọi người vượt qua được thời gian nguy hiểm của 
đại dịch covid 19. 
 
Ngày gặp mặt năm này có khoảng 100 người đã về tham dự. Trong tổng số 135 thành viên, 
chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho 2 thành viên đã về Nhà Cha:  
1. Victor Nguyễn Anh Dũng (1938-2021) 
2. Maria Nguyễn Thị Long Vân (     - 2021) 
 
Thời tiết vào thu nên rất mát mẻ; khuân viên trung tâm rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ và khang 
trang. Nhà Nguyện tại trung tâm rất yên tĩnh và linh thiêng làm gia tăng bầu khí cầu nguyện 
cho lòng người. 
 
Năm nay, Đức Viện Phụ Đaminh Savio Trần Thiết Hùng thuộc Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn, 
Đơn Dương, Lâm Đồng chủ tế Thánh lễ và thuyết giảng về Mầu Nhiệm Thập Giá. Bài chia sẻ 
sâu sắc như là một chân lý sống cho mỗi người chúng ta. Ai cũng có thánh giá mỗi ngày phải 
vác, nhưng không ai tránh khỏi cây thập giá cuối cùng là đối diện với sự chết. Vì thế hãy biết 
chuẩn bị cho chính mình để vác cây thập giá cuối đời và cầu xin ơn Chúa giúp sức để ta vác 
thánh giá của đời mình cho nên. 
 
Ngày gặp gỡ và quy tụ của Hiệp Hội diễn ra êm đềm và tốt đẹp. Kết quả ấy được kết lại bởi 
nhiều sự đóng góp công sức của tất cả các chị em trong các khâu tổ chức, tiếp tân, thánh nhạc, 
phụng vụ, MC, sinh hoạt, trang trí, làm tờ bướm flyer, ẩm thực, ghi danh và giải đáp thắc mắc 
về thủ bản của Hiệp Hội. Xin cảm ơn tất cả các chị em đã hy sinh thời gian công sức để giúp 
cho buổi lễ thêm tốt đẹp và ý nghĩa. Mọi người ra về trong niềm vui hân hoan. 
 
Tổ chức ngày gặp mặt tuy ngắn ngủi nhưng cũng truyền tải một nội dung to lớn. Khai mạc 
với Thánh lễ tạ ơn đầy ý nghĩa và kết thúc trong phần suy tôn Thánh Giá Chúa. Buổi lễ trang 
nghiêm sốt sắng với các bài thánh ca và tiếng hát của mọi người. Những tấm hình chung kỷ  
niệm cho một ngày tràn đầy niềm vui giữa tình Chúa và tình người. Tình Chúa gắn kết và tình 
người chan hoà trong những tiếng cười vui, trò chơi sinh hoạt và những điệu múa dễ thương 
của anh chị em đã lâu lắm rồi hôm nay mới trổ tài ca múa, vì để “nhường” phần chiến thắng 
cho người khác trong các trò chơi.   
 
Học hỏi về mục đích, sứ mạng của Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá qua phần trình bày và 
giải đáp thắc mắc. Mỗi lần gặp gỡ lại cho ta những điều mới để học hỏi, duy trì và phát huy. 
Mỗi bước đi lại đánh dấu một niềm vui, một kinh nghiệm, một bài học và trải nghiệm trong 
đời mỗi người.  
 



Xin tạ ơn Chúa về muôn ơn lành Ngài ban trên Hội Dòng, trên các chị em và các anh chị em 
thành viên của Hiệp hội cũng như của những người đến tham dự. Xin Chúa tiếp tục chúc lành 
cùng đồng hành và hướng dẫn chúng ta. 
 
Cảm ơn cảnh đẹp nơi đây 
Cho tôi cảm nghiệm tình thương Chúa 
Trời 
Cảm ơn thời tiết tuyệt vời 
Cho tôi cảm mến lộc trời Chúa ban 
 

Cảm ơn bạn hữu xa gần 
Một ngày hội ngộ ra về nhớ nhau 
Cảm ơn Chúa - cảm ơn nhau 
Có Ngài giúp sức, chúng con yên hàn. 
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Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá 

Ngày 03/09/2022 

 


