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Dòng Đaminh Nữ Chân Phước Imelda 

(Imelda Lambertini 1320-1333) được 

thành lập năm 1922 tại Venezia (Bắc 

Ý). Sáng lập dòng là đấng đáng kính 

Giocondo Pio Lorgna (1870-1928), 

Linh Mục Ý dòng Anh Em Thuyết 

Giáo (dòng Đaminh). Hiện nay Các Nữ 

Tu Đaminh Nữ Chân Phước Imelda 

hoạt động tông đồ tại Ý, Brasil, 

Cameroun, Bolivia, Albania và Phi-

luật-tân. Tại Phi-luật-tân Hội dòng có 

hai cứ điểm truyền giáo. Một tại thủ đô 

Manila và một tại Calabanga thuộc tỉnh Camarines Sur (Trung Bắc Phi-luật-tân). Sau đây là 

chứng từ của Nữ Tu Margherita về tâm tình kính mến Đức Mẹ MARIA qua việc lần hạt Mân Côi 

của các tín hữu Công Giáo ở Calabanga. 

 

 Tháng Mười đặc biệt ”thân-thương” đối với các tín hữu Công Giáo Phi-luật-tân. Bởi vì, đây là 

thời điểm quan trọng giúp làm sống động lòng sùng kính Đức Mẹ MARIA qua việc lần chuỗi 

Mân Côi và khơi lên ý thức dấn thân truyền giáo. 

 

 Một trong những hoạt động đặc thù của xứ đạo ở Calabanga trong Tháng Mười là giao cho một 

”bộ-tộc” giữ nhiệm vụ điều động buổi lần hạt Mân Côi nơi nhà thờ. Cứ mỗi chiều là một ”đại-

gia-đình” của toàn dòng họ con-cháu chắt-chít điều khiển buổi đọc kinh. Thật đẹp và thật cảm 

động biết bao khi quy tụ mọi người của gia-tộc trong cùng lời kinh tiếng hát dâng lên Hiền Mẫu 

MARIA Thiên Quốc. Và ngày 29-10 dành cho một đại-gia-đình thật đặc biệt: Gia Đình Đa Minh 

chúng tôi. Vào lúc 7 giờ tối, toàn thể gia tộc gồm: giáo dân dòng Ba Đaminh, sinh viên nghèo 

hưởng trợ cấp của dòng Đaminh, các học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Công Giáo cùng 

với các Nữ Tu Đaminh. Chúng tôi hát thánh ca, đọc kinh và diễn nguyện để bày tỏ lòng kính 

mến tôn vinh Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. 

 



 Ngoài ra, nơi trường Công Giáo do các Nữ Tu Đaminh Nữ Chân Phước Imelda đảm trách, 

chúng tôi có thêm sáng kiến khác suốt trong Tháng Mười: Kiệu tượng thánh Đức Mẹ qua các lớp 

học. Bức Tượng Đức Mẹ MARIA được rước trọng thể từ lớp học này sang lớp học khác. Bức 

tượng Đức Mẹ ở lại một lớp học trọn một ngày. Trong ngày ấy, vị giáo viên phụ trách môn tôn 

giáo cùng với học sinh trưởng lớp có nhiệm vụ điều động buổi cầu nguyện, lần hạt Mân Côi và 

tổ chức sinh hoạt riêng tùy theo sáng kiến của mỗi lớp. Chính các học sinh đảm nhận phần 

xướng kinh và công bố các Mầu Nhiệm Vui-Thương-Mừng-Sáng. Thêm vào đó - suốt Tháng 

Mười - các học sinh nhỏ tuổi được khuyến khích mỗi ngày đọc ít nhất 10 Kinh Kính Mừng. Các 

học sinh lớn tuổi được khuyên mỗi ngày lần ít là một tràng chuỗi Mân Côi. 

 

 Chúng tôi cũng không quên đặc tính khác của Tháng Mười là Tháng Truyền Giáo. Giáo phận tổ 

chức Đại Hội Nhi Đồng Truyền Giáo. Đại Hội diễn ra tại Tiểu Chủng Viện của giáo phận với 

chủ đề ”Phục Vụ và Môn Đệ của Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong thế giới hôm nay”. Đại Hội là 

thời điểm tốt đẹp và thuận tiện để các thiếu niên Hội Nhi Đồng Truyền Giáo thuộc đủ mọi 

trường học khác nhau quây quần bên nhau và cùng sinh hoạt chung. Riêng tại trường học của 

chúng tôi, nhóm các Thiếu Nhi Truyền Giáo đứng ra tổ chức cuộc lạc quyên trong toàn trường. 

Tiền lạc quyên được gởi đến các Thừa Sai đang hoạt động trong Giáo Hội trên toàn thế giới. 

Chúng tôi góp được 15 ngàn pesos (tương đương với 300 mỹ kim). Đây là kết quả đáng khích lệ 

đối với một ngôi trường gồm 500 học sinh (phần đông là nghèo). Số tiền cũng tăng gấp đôi so 

với tuần lễ Truyền Giáo năm trước. 

 

 ... ”Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo TIN MỪNG, công bố bình an, người 

loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: ”THIÊN CHÚA ngươi là VUA 

hiển trị”. Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy; họ sẽ 

được thấy tận mắt THIÊN CHÚA đang trở về Sion. Hỡi Giêrusalem điêu tàn hoang phế, 

hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì THIÊN CHÚA an ủi dân Ngài và cứu chuộc 

Giêrusalem. Trước mặt muôn dân, THIÊN CHÚA đã vung cánh tay thần thánh của Ngài: 

ơn cứu độ của THIÊN CHÚA chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy” (Isaia 52,7-10). 

 

 (”Nella Luce d'IMELDA oggi”, Periodico quadrimestrale della Congregazione delle Suore 

Domenicane della Beata Imelda, Anno XII, n.30, Gennaio/Aprile-2009, trang 17-18) 
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