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THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI NIÊN KHÓA 2014-2015
Kính gửi quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Phụ huynh và các bạn trẻ!
Dòng Thừa Sai các Thánh Tông Đồ (viết tắt: M.S.A.) là một Cộng đoàn Hoạt động
Tông đồ thuộc quyền Giáo hoàng, bao gồm các Giáo sĩ và Tu huynh tham gia vào cùng một
đặc sủng như nhau. Đời sống huynh đệ và sứ vụ tông đồ là những yếu tố cơ bản của Hội dòng.
Qua Đấng sáng lập, Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa Hội dòng vào hiện diện trong lòng Giáo hội
để cổ võ, huấn luyện và đồng hành với giới trẻ và người trưởng thành trong ơn gọi linh mục
và các mục vụ khác trong Giáo hội.
Để tuyển “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 nam nữ, quý Phụ huynh
cùng các bạn trẻ về việc tuyển sinh và thâu nhận Ơn gọi niên khóa 2014 - 2015, với những nội
dung như sau:
1. Điều kiện chung của Ứng sinh:
- Là nam thanh niên, Công giáo,
- Có thiện chí ngay lành;
- Yêu mến Lời Chúa và Giáo hội,
- Thích hoạt động tông đồ truyền giáo, yêu thích đời sống cộng đoàn;
- Có sức khỏe và tinh thần tốt;
- Không mắc siêu vi B và các bệnh di truyền và truyền nhiễm nguy hiểm.
- Độ tuổi: từ 19 đến 30 tuổi;
- Đơn xin vào Dòng Thừa Sai các Thánh Tông Đồ (viết tay);
- 02 tấm hình 5x5.
2. Ơn gọi Linh mục và Phó tế vĩnh viễn:
a - Ứng sinh đang học Đại học hoặc Cao đẳng:
- Trình độ tiếng Anh hoặc Pháp căn bản.
b - Ứng sinh đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng:
- Tiếng Anh hoặc Pháp tương đương trình độ B.
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm (không cần công chứng).
3. Ơn gọi Tu huynh:
- Tối thiểu là tốt nghiệp Phổ thông trung học (cấp III) hoặc Trung cấp.
4. Nhận hồ sơ:
a. Địa điểm: Cộng đoàn Lời Chúa, xóm 4, Nghi phú, Tp. Vinh, Nghệ an.
b. Thời gian: từ ngày 08/6 - 08/8/2014.
c. Hình thức:
0

1 . Nộp trực tiếp tại đỉa chỉ ở mục 4.a.

0

2 . Ứng sinh có thể nộp hồ sơ qua địa chỉ email: thuasaitongdo@gmail.com.
Khi nộp hồ sơ bằng hình thức này, các bạn hãy scan đơn xin vào dòng (viết tay), ảnh
và những giấy tờ theo như yêu cầu để gửi cho chúng tôi. Hình thức này ưu tiên hơn
cho những người ở xa, những người đang theo học ở các trường Trung cấp, Cao đẳng,
Đại học (ứng sinh vui lòng cho biết số điện thoại hoặc thông tin liên lạc).
5. Thời gian thi: ngày 10/8/2014, cụ thể là:
h
h
- 07 30’ – 09 30’: một bài luận Việt văn.
h
h
- 09 45’ – 10 45’: một bài trắc nghiệm Anh văn.
h
h
- 11 00’ – 16 30’: phỏng vấn về ý hướng tu trì theo thứ tự ABC.
6. Địa điểm thi:
- Cộng đoàn Lời Chúa, xóm 4, Nghi phú, Tp. Vinh.
7. Ứng sinh trúng tuyển:
- Ứng sinh trúng tuyển sẽ được thông báo trực tiếp
- Trước khi gia nhập cộng đoàn, ứng sinh sẽ được hướng dẫn để hoàn tất những giấy
tờ cần thiết.
Kính mong quý Cha, quý Tu sĩ, quý Phụ huynh khích lệ và tạo điều kiện cho các bạn
trẻ thiện chí đáp lại tiếng Chúa mời gọi và quảng đại dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội như
lòng Chúa mong muốn.
Xin cảm ơn quý Cha và toàn thể quý vị!
Bảo nham, ngày 08 tháng 6 năm 2014.
Đại Diện Dòng Thừa Sai các Thánh Tông Đồ tại Việt Nam

Lm. Mác-ti-nô Nguyễn Xuân Hoàng

*

*

Ghi chú: Đối với những ứng sinh ở xa, nếu cần chỗ ăn - nghỉ và đưa đón từ các bến xe tới cộng đoàn, cũng như
những thắc mắc khác xin vui lòng liên hệ với số điện thoại: 0989811108 và 0383.517.248 trước ngày 09/8/2014.

