CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS

Superior Generalis

Roma, ngày 27 tháng 5 năm 2014
Kính gửi các thừa sai DCCT tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,
"Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh em. Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện
cho anh em hết thảy, vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin
Mừng. Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế,
cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm."(Pl 1,3-6)
Cha Giám tỉnh và anh em thân mến,
Thật là vui mừng và quý hóa biết bao khi nhớ đến anh em nhân dịp anh em mừng kỷ niệm 50
năm trở thành Tỉnh Dòng vào ngày 27/5/2014. Những lời trên của Thánh Phaolô trong thư gửi
tín hữu Philip diễn tả niềm vui và lòng biết ơn của toàn thể hội Dòng đối với anh em. Tỉnh Dòng
Việt Nam đã trải nghiệm những vui mừng lớn lao cũng như những đau khổ tột cùng mà anh em,
những tu sĩ DCCT chúng ta mang lấy khi cố gắng trung thành với lời mời gọi trở nên những thừa
sai của ơn cứu độ chứa chan.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho hết thảy anh em trong dịp kỷ niệm đặc biệt này.
Anh em đã tiếp nhận sự hiện diện và sứ vụ của các thừa sai DCCT đến từ tỉnh Ste-Anne de
Beaupre, Canada, khi các vị ấy đến rao giảng tin mừng về ơn cứu độ chứa chan 'copiosa
redemptio’. Từ khởi điểm rất bé nhỏ ấy, ơn gọi DCCT không ngừng gia tăng và sứ vụ truyền giáo
ngày càng mở rộng. Qua việc rao giảng và lo giáo xứ, giáo dục và truyền thông, phát triển xã hội
cũng như hoạt động công lý và hoà bình, sứ vụ của Tỉnh dòng Việt Nam tiếp tục gia tăng và củng
cố, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn và bách hại không ngừng.
Được sai đến vì những người nghèo và bị bỏ rơi, các anh em DCCT đã đi tiên phong trong một
số lãnh vực mục vụ bị cô lập nhất, mang đến niềm hy vọng và sự khích lệ lớn lao. Qua việc mục
vụ giới trẻ, truyền thông, anh em tiếp tục phát triển và mở rộng sứ vụ loan báo tin mừng. Khi số
ơn gọi gia tăng thì sự dấn thân của anh em cho đời sống cộng đoàn tông đồ cũng như việc đào
tạo chắc chắn sẽ tốt hơn để chuẩn bị cho sứ vụ.
Sự quảng đại, khả năng và tinh thần thừa sai của anh em cũng mời gọi nhiều người trong anh
em ra đi làm việc trong những vùng ngoài lãnh thổ Việt Nam, với những nền văn hoá khác nhau
và giữa những các dân tộc khác nhau ở Á - Úc cũng như ở Âu Châu và Bắc Mỹ.
Thiên Chúa tiếp tục gửi đến cho anh em những ơn gọi chất lượng và anh em tiếp tục cộng tác
một cách quảng đại với các Đơn vị DCCT khác.
Anh em thân mến, sứ vụ của anh em sẽ không thể nào thành công nếu không có sự cộng tác
nhiệt thành của nhiều anh chị em giáo dân. Anh em đã chuẩn bị họ đảm nhận công việc thừa
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sai. Anh em đã khích lệ, hỗ trợ và cầu nguyện cùng với họ. Anh em đã tháp nhập họ vào công
trình của Tỉnh Dòng và sứ vụ của Chúa Cứu Thế. Hội Dòng rất biết ơn về sự tham gia của họ vào
sứ vụ của chúng ta.
Nhân dịp anh em mừng lễ vàng này trong Năm Cổ Vũ Ơn gọi Thừa sai DCCT, tôi cầu xin Chúa
tiếp tục chúc lành cho anh em và ban cho anh em mọi ơn cần thiết để anh em tiếp tục phát
triển tính năng động thừa sai. Xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn đồng hành với anh em. Tôi sẽ
nhớ đến tất cả anh em trong Thánh lễ ngày 27/5.

Người anh em trong Chúa Cứu Thế,

Michael Brehl, C.Ss.R.
Bề trên Tổng quyền
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