
TUYỂN SINH ƠN GỌI DÒNG ANH EM HÈN MỌN VIỆN TU 

TUẦN KHÁM PHÁ ƠN GỌI NĂM 2018 

“Người bảo họ: ‘Đến mà xem’. 

Họ đã đến xem chỗ Người  ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy”. (Ga 1,39) 

 

Kính thưa Quý Cha, Quý Phụ huynh và các bạn trẻ rất thân mến, 

Vì là con cái của Cha Thánh Phanxicô, những người Anh Em Hèn Mọn Viện Tu chúng 

con luôn xác tín rằng: những ai đến chia sẻ lối sống của chúng con, đều là hồng ân và quà 

tặng Thiên Chúa gửi trao. Vì thế, chúng con rất hân hoan chào mừng các bạn trẻ từ mọi 

miền đất nước đến tìm hiểu đời sống mà vị Thánh Nghèo đã vạch ra. Dưới đây là chương 

trình “Tuần Khám Phá Ơn Gọi Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu Năm 2018”. 

1. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

- Các bạn nam có ước muốn tìm hiểu sống đời tu trì 

- Đã tốt nghiệp PTTH, tuổi từ 18 đến 25 

- Đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học: Tuổi không quá 28 

- Sức khỏe tâm thể lý tốt 

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian:Từ ngày 23 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2018 

- Địa điểm: Tu Viện Thánh Antôn (Giáo xứ Tam Hà, Giáo hạt Thủ Đức) 

            7B/1 khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh  Bình Dương. 

3. NỘI DUNG 

- Buổi sáng các  bạn sẽ được nghe trình bày một số đề tài về đời sống thánh hiến theo 

linh đạo Anh Em Hèn Mọn Viện Tu trong bối cảnh xã hội hôm nay. 

- Buổi chiều, các bạn sẽ cùng chia sẻ, thảo luận, đồng hành để khám phá ơn gọi. 

- Buổi tối, các bạn giao lưu, giải trí và hồi tâm. 

- Ngày 28/7/2018, các bạn sẽ thi Giáo lý, Anh văn và trắc nghiệm IQ & EQ. 

4. THỜI HẠN VÀ THỂ LỆ ĐĂNG KÝ 

- Thời hạn đăng ký: Từ nay cho đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2018 

- Thể lệ  đăng ký: Hồ sơ gồm: 

Giấy giới thiệu của Cha Chánh xứ nơi bạn cư trú 

Giấy chứng nhận sức khỏe 

Phiếu đăng ký: Các bạn dán hình và điền vào bản đăng ký (theo mẫu  đính kèm),gửi  đến: 

            Linh mục Phêrô Vũ Bình Quốc, Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu, 

            Số 7B/1 khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Mọi chi tiết, xin liên hệ: Linh mục Phêrô Vũ Bình Quốc, OFM Conv.đặc trách ơn gọi 

 (ĐT:01229 052 056),  hoặcemail: binhquoc74@yahoo.com 

mailto:binhquoc74@yahoo.com


Hình 3 
x 4 

  

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

                                          TUẦN KHÁM PHÁ ƠN GỌI DÒNG ANH EM HÈN MỌN 

VIỆN TU 

 

 

 

Tên thánh, họ và tên: ……………………………………………………………………. 

Ngày tháng năm sinh:…………………………nơi sinh: ………………………………. 

Tên cha:……………………………………………….   năm sinh:……………………… 

Tên mẹ:………………………………………………..năm sinh: ……………………… 

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………. 

Thuộc Giáo Xứ:……………………………………….Giáo Phận:……………………… 

Gia đình có bao nhiêu anh chị em: ………….. là con thứ mấy trong gia đình: ………… 

Đã tốt nghiệp THPT năm:……………………………………………………………….. 

Đã tốt nghiệp Đại học năm:……………………………………………………………… 

Hiện đang học tại trường: ………………………………………………………………. 

Trình độ ngoại ngữ: …………………………………………………………………….. 

Sở thích:…………………………………………………………………………………. 

Hiện tạm trú tại (nếu có):……………………………………………………………….. 

Số điện thoại: …………………………………………………………………………… 

Địa chỉ email: …………………………………………………………………………… 

                                                                                    

…………, ngày.…..tháng……năm………….          

                                                                                                            Kýtên 

 


