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THÔNG BÁO 
V/v TỔ CHỨC KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI  

DÒNG NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH NĂM 2022 

Chủ Đề: ĐẾN VÀ Ở LẠI VỚI THẦY 

 
Kính thưa Cha Quản Xứ,  

Kính thưa Cha Phó Xứ,  

Trong sứ điệp ơn gọi lần thứ 59, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ: “Tất cả được kêu gọi 

trở thành nhân vật chính trong sứ mạng của Giáo hội. Sự hiệp hành bước đi cùng nhau là một 

ơn gọi nền tảng của Giáo hội, và chỉ trong bối cảnh này, người ta mới có thể khám phá và trân 

quí các ơn gọi”.  

Là Hội Dòng thuộc giáo phận nhà, chúng con hiểu được những thao thức trăn trở của quý Cha 

trong sứ vụ truyền giáo và tái truyền giáo. Vì thế, để có thêm nhân sự phục vụ cho các nhu cầu 

của giáo phận, chúng con sẽ tổ chức một khóa tìm hiểu ơn gọi Dòng Đức Maria Nữ Vương 

Hòa Bình. 

Khóa sẽ được tổ chức 3 ngày như sau: 

Thời gian   : Từ ngày 15-17/07/2022 

Địa điểm   : Thanh Tuyển Viện Dòng Nữ Đức Maria Vương Hòa Bình 

  02 Trần Hưng Đạo, Tp Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk 

Đối tượng tham dự: Các em nữ đã tốt nghiệp lớp 12, sinh viên …  

Phương tiện liên lạc:  - Điện thoại: 0398 425 476 hoặc 0904 036 498 

- Email: thanhtuyenviennvhb@gmail.com 

Kính xin quý Cha giới thiệu các em đến tìm hiểu ơn gọi, để tương lai của giáo phận có thêm 

nhiều nữ tu phục vụ các điểm truyền giáo. Đồng thời kính xin quý Cha cầu nguyện cho các 

bạn trẻ quảng đại hơn để đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa.  

Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình ban tràn ân phúc trên 

quý Cha.  

Chúng con chân thành tri ân. 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 
Ghi chú: Kính xin quí Cha gửi danh sách cho chúng con trước ngày 13.07.2022 để việc tổ chức được 

chu đáo hơn. 

Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 07 năm 2022 

Thay mặt Ban Mục Vụ Ơn Gọi 

 

 

 

Nt. Maria Võ Thị Lệ Nghĩa 

Đặc trách Thanh Tuyển Viện 


