
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT HÂN 
HOAN ĐÓN NHẬN 26 THỈNH SINH GIA NHẬP 

TẬP VIỆN 

 

 

Sau những năm tìm hiểu và phân định ơn gọi ở các giai 

đoạn dự tu, Thanh tuyển và Tiền tập, lúc 5 giờ ngày 

01/07/2018, tại nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá 

Phan Thiết – 107 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, thị xã 

Lagi, tỉnh Bình Thuận, trong Giờ Kinh Sáng Chúa Nhật 

tuần XII Thường Niên, chị đặc trách Thỉnh Sinh - Têrêsa 

Nguyễn Thị Tuyết Phượng - đã xướng tên và giới thiệu 26 
ứng sinh được chính thức chọn vào nhà tập.  
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                                ...". Lời bài hát của linh 

mục nhạc sĩ Khuất Duy Linh được hát vang lên trong 

phần “trao tu phục”, như đang nói thay cho tâm tình của 

26 thỉnh sinh Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết hôm 
nay gia nhập tập viện.  

 

Nhà tập là giai đoạn quan trọng nhất của đời tu. Bởi 

“N         ệ           ỳ                         . Đ      

                 ọ                                . N   

      ằ                     ị   ơ   ọ   ủ      ,     

                              ủ      tu         Ba L   

    ,  ọ                    L                      và 

                      ủ  Hộ  dòng. Đồ       ,         

 ũ   giúp Hộ  dòng k      ứ   ơ   ọ       ả        í   
ứ    ủ          ”. (Hiến chương, điều 85) 



Trong phần Nghi thức gia nhập tập viện hôm nay, tuy 

đơn sơ ngắn gọn và số người tham dự không nhiều, chỉ 

gồm chị em trong dòng và thân nhân, phụ huynh các ứng 

sinh, nhưng được diễn ra trong bầu khí rất trang nghiêm, 
ấm áp và cảm động.  

Trước khi bước vào Nghi thức gia nhập tập viện, cha 

giảng tĩnh tâm, cũng là vị chủ tế thánh lễ sáng nay - 

Phêrô Tự Nguyễn Văn Lực (Dòng Xitô Mỹ Ca) – làm phép 

áo dòng với lời nguyện xin: “L   Chúa là Đ               

 ặ                                               ủ  Đứ  

      N . X   ban  ồ                                    

            ỳ               ặ         ở                

         P ụ  S                          ặ     vĩ   
p               . Amen”.  

 

H   :       ủ          é          

Tiếp đó, lần lượt từng ứng sinh được xướng tên bước lên 

cung thánh. Quỳ trước bàn thờ, 26  tiền tập được Chị 

Tổng Phụ Trách Maria Têrêxa Hoàng Thị Ngọc thẩm vấn 



“               ,               ?”. Các em đồng thanh 

thưa: “ í          ị  ổ   P ụ                          

vào               u trì trong Hộ  D                  

P         . Xin   ị                          ơ   Chúa 

Giêsu Kitô   ị  Đ    Đ                 ị   - Nghèo Khó 

- V    P ụ                           ệ ,   ự            

            ,       ồ    âm n      í       ị          

Hộ  dòng”. “  ị  ẵ                             ện. 

N          H       ơ   D                         

                            Hộ  dòng” - Chị Tổng Phụ 

Trách xác nhận. Kế đến, từng tập sinh nêu tên của mình 

và cùng nhau cam đoan “            ọ               õ 

           ệ  H       ơ           Đ    88. Đ  việ  vào 

      ệ         ự                  ự     . Em  ẵ       

     ọ         ệ        ự  ắ   ặ   ủ                   

        Hộ         ả         n               ự ý xin x    

     ặ   ị   ả   ồ ”. Lần lượt các tân tập sinh trao tờ cam 

đoan mình tự tay mình đã viết và ký tên cho chị Tổng 
Phụ Trách. 

 



Hình:   ị  ổ     ẩ           ứ         ọ               

 

H   :                        ị  ổ   P ụ       

Sau phần thẩm vấn và cam đoan, đến phần trao tu phục. 

Chị Tổng phụ Trách cầm áo dòng nâng cao và nói: “Các 

                     ụ                   ủ  Đ        

                        ứ           ‘Kho tàng thánh 

      ’ Thiên Chúa trao phó cho Hộ  dòng”. Cầm áo dòng 

trong tay, các tân tập sinh cung kính hôn lên chiếc áo 

mình vừa lãnh nhận, gương mặt toát lên vẻ đẹp và niềm 
vui rạng rỡ. 





 

H   : N         ụ  

Từ đây, 26 thỉnh sinh đã thay áo dài trắng Thỉnh sinh, 

khoác lên mình chiếc áo dòng đen và khăn lúp trắng để 

bước vào giai đoạn khởi đầu hoàn toàn phó dâng cho 

Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện, tu tập để tìm ra 

Thánh ý Chúa nơi sứ vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá 

Phan Thiết trong tương lai. Trước khi kết thúc nghi thức 

vào Nhà tập, Chị Tổng Phụ Trách thay mặt Hội dòng giao 

phó các em tập sinh cho Chị Giám sứ Tập viện – Anê 

Phạm Thị Quý Dung - để chị hướng dẫn và huấn luyện 

các em theo đúng tinh thần Hiến chương và Nội quy của 

dòng. Chị giám sư tập viện thưa: “E                 ính 

xin   ị  ổ       ộ                ệ                  
        ệ   ụ”.  



 

H   :   ị  ổ                                   ị               ệ  



Cộng đoàn phụng vụ hân hoan cùng cha chủ tế bước vào 

thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Hội dòng cũng như các 
tân tập sinh được ơn trung thành tiến bước. 

 

H   : R                    N       

Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ, cộng đoàn tiễn các tân tập 

sinh vào khuôn viên tập viện của Hội dòng và dâng lời 

kinh nguyện xin phó dâng các tập sinh mới này trong 
vòng tay của Mẹ Maria. 

Cộng đoàn hiện diện, các cha mẹ - thân nhân cùng các 

tân tập sinh còn dắt nhau chụp hình lưu niệm quanh 

khuôn viên dòng, dùng điểm tâm sáng rồi mới chia tay 

nhau ra về mang theo niềm vui hân hoan của ngày đặc 
biệt này. 

XUÂN AN 

 


