GIÁO DÂN THỪA SAI CỦA TỈNH DCCT VIỆT NAM
SẴN SÀNG NHẬN NHIỆM VỤ
Buổi họp mặt đầu tiên của Giáo dân Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế tại khu vực phía Bắc
Việt Nam đã diễn ra tại trung tâm mục vụ của DCCT ở Thái Hà, Hà Nội, vào lúc 7h30 tối, Thứ
Hai (24/8/2020). Sau một thời gian quảng bá, đã có 60 người đăng ký trở thành cộng tác viên trong
Sứ Vụ DCCT. Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên chào mừng tất cả các cộng tác viên và nói về vai trò
và sứ mệnh loan báo Tin Mừng của các tín hữu. Chúa gọi mỗi người chúng ta và chọn chúng ta
tham gia sứ vụ Dòng Chúa Cứu Thế. Hội đồng Tỉnh thành lập hình thức truyền giáo mới này với
mục đích đào tạo giáo dân trở thành người truyền giáo và cộng tác với các thành viên đã tuyên
khấn của Hội Dòng. Tiếp đến, Cha Giuse Trần Hữu Hoan, tuyên úy Giáo dân Thừa Sai DCCTVN
chia sẻ về đặc tính, sứ vụ của một giáo dân thừa sai DCCT. Họ là những tín đồ đã trưởng thành về
đức tin, được Chúa Thánh Thần soi dẫn và được mời theo sát bước chân của Đấng Cứu Thế. Sau
một thời gian được đào tạo theo linh đạo của DCCT, họ sẽ quyết định dấn thân vào sứ vụ của
DCCT. Mỗi người sẽ chọn một hình thức nhiệm vụ phù hợp tùy theo khả năng và ơn gọi của mình.
Trên hết, người nghèo và người bị bỏ rơi sẽ là sự lựa chọn ưu tiên của họ để phục vụ.
Chúng ta cầu nguyện và phó thác vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa sứ mệnh mới này
tại Việt Nam.

