
 

 

 

                                               

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. 

(Lc 10,2) 

THÔNG BÁO TUYỂN ƠN GỌI NĂM 2016 

Kính gửi quý Cha, quý Tu sĩ, quý Phụ huynh và các bạn trẻ! 

Trong niềm vui của Mùa phục sinh, Cộng đoàn chúng con xin kính chúc quý Cha, quý 

Tu sĩ, quý Phụ huynh và các bạn trẻ luôn được đầy tràn ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Kitô 

Phục sinh, Đấng đầy lòng thương xót chúc lành cho quý vị. 

Kính thưa quý vị, để cổ võ ơn gọi cho Dòng Thừa Sai các Thánh Tông Đồ tại Việt 

Nam, Cộng đoàn Lời Chúa chúng con trân trọng thông báo đến quý Cha, quý Tu sĩ, quý 

Phụ huynh cùng các bạn trẻ về việc tuyển sinh và thâu nhận ơn gọi năm 2016, với những 

nội dung như sau: 

1. Điều kiện chung: 

- Là nam thanh niên Công giáo, có ý ngay lành; 

   - Có sức khỏe và tinh thần tốt (không mắc các bệnh siêu vi A, B, C và các bệnh di 

truyền hoặc truyền nhiễm nguy hiểm khác); 

- Yêu mến Lời Chúa, vui thích đời sống cộng đoàn và hoạt động tông đồ truyền 

giáo. 

2. Ơn gọi Linh mục: 

- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng; tiếng Anh tương đương trình độ B. 

- Tuổi: Từ 21 đến 32 tuổi. 

3. Ơn gọi Tu huynh (không làm linh mục): 

- Tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp hoặc Phổ thông Trung học (Cấp III); tiếng 

Anh tương đương trình độ A. 

- Tuổi: Từ 19 đến 32 tuổi. 

4. Hồ sơ, nơi nhận hồ sơ và thời gian:  

a. Hồ sơ:    - 01 bản sơ yếu lý lịch bản thân và trình bày ngắn gọn ước nguyện đi 

tu của bản thân (viết tay); 

  - 01 bản phô-tô Văn bằng cao nhất và Bảng điểm. 

b. Nơi nhận hồ sơ: 

- Cộng Đoàn Lời Chúa, xóm 4, Nghi phú, Tp.Vinh, Nghệ an (nộp trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện);  

- Hoặc scan và gửi qua địa chỉ email: thuasaitongdo@gmail.com. 

c. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/5 đến hết ngày 15/7/2016.    

 

Cộng Đoàn Lời Chúa 
Xóm 4, Nghi phú, Tp. Vinh, Nghệ an, Việt nam 

Phone: (+84) 0383 517 286 - Email: thuasaitongdo@gmail.com 

Website: http://msavietnam.org/ 

Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ  
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