DCCT VIỆT NAM MỪNG 285 NĂM THÀNH LẬP NHÀ DÒNG:
Được thúc đẩy từ sứ vụ của Chúa Giêsu “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức
dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18a), cùng với các bạn của
mình, tại nước Ý, thánh Anphongso Ligori đã thành lập Dòng Chúa Cứu Thế vào ngày
09.11.1732 – ngày lễ cung hiến thánh đường Laterano. Trải qua bao phong ba bão táp, Dòng đã
dần lớn mạnh và hiện có mặt trên 70 nước với gần 5000 tu sĩ. Kỷ niệm 285 năm thành lập, xin
dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân vì “Chúa đã vun trồng và chăm sóc” để Cây Nho là Nhà
Dòng “vươn mạnh đến các đại dương” và trổ sinh hoa trái ơn Cứu Thế cho muôn người.

Ngày 10/11/2017, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, Đức cha Giuse Nguyễn
Năng đã thân tình hiệp thông với các tu sĩ DCCT trong ngày mừng thành lập DCCT. Sau lời
chào mừng của Cha Giám Tỉnh DCCT đầu lễ, Đức Cha Giuse đã ngỏ lời chúc mừng Nhà Dòng,
ngài xin cộng đoàn đang hiện diện hiệp lòng với mình dâng lời tạ ơn và cầu xin cho Dòng Chúa
Cứu Thế, cách riêng các tu sĩ tại Việt Nam. Trong Thánh Lễ, Nhà Dòng hiệp cùng quý cha và
quý thầy mừng kỷ niệm 60 năm, 50 năm và 25 năm khấn Dòng hay chịu chức linh mục trong lời
tạ ơn và cầu nguyện
Trong dịp nầy, quý cha thầy trong tỉnh Dòng Việt Nam đã tham dự 2 đợt tĩnh tâm tại Nhà
tĩnh tâm Foyers Cao Thái, đợt I từ ngày 07/11/2017, do Đức cha Giuse Nguyễn Năng giảng
thuyết cùng gần 100 tu sĩ thừa sai DCCTVN. Đợt II gồm 94 tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Việt
Nam, từ ngày 14/11 đến hết ngày 17/11/2017 do Cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn OP, giảng tĩnh
tâm.

