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---------------------------------------------- 
 

 

THÔNG BÁO 
 

CHƯƠNG TRÌNH NHẬP TU NĂM 2022  
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HƯNG HOÁ 

 
 

Kính thưa quý Cha, quý Thầy, quý Cộng đoàn, quý Phụ huynh và các bạn trẻ, 
 
Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá trân trọng thông báo đến quý Cha, quý Thầy, quý Cộng đoàn, 

quý Phụ huynh và các bạn trẻ, chương trình đón nhận các ứng sinh NHẬP TU Hội dòng Mến Thánh 

Giá Hưng Hoá năm 2022 như sau: 
 
I. ĐIỀU KIỆN NHẬP TU 
 

1. Đối tượng  
- Các em nữ có ước muốn tìm hiểu ơn gọi tu trì trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.  
- Có trí phán đoán lành mạnh  
- Có đủ sức khỏe.  

2. Trình độ văn hoá: đã tốt nghiệp Phổ thông Trung học, hoặc đang học hay đã tốt nghiệp các 

trường Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học.  
3. Độ tuổi: từ 18 đến 23 (trường hợp ngoại lệ cần có phép chuẩn của chị Tổng Phụ trách). 

 
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
 

1. Địa điểm: tại Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 

Địa chỉ: Tu viện Sơn Lộc  
Số 5/183, phố Sơn Lộc, phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, Tp. Hà Nội  
Email: menthanhgiahunghoa@gmail.com 

 
2. Chương trình:  

* Đón tiếp, ghi danh: từ 7g30 – 16g30 ngày 18/08/2022  
* Ngày 22/08 – 25/10: chương trình huấn luyện sơ khởi 

 
3. Các ứng sinh về nhập tu cần mang theo:  

* Thẻ căn cước công dân/CMND  
* Thư giới thiệu của cha xứ (nếu có)  
* Đồ dùng cá nhân cần thiết (không cần mang chăn màn) 

 

III. LIÊN HỆ  
Các ứng sinh đăng ký nhập tu sẽ liên lạc trực tiếp với chị đặc trách Thanh Tuyển  
- Nữ tu Anna Nguyễn Thị Chính - bằng một trong những cách sau: 

 
• Liên lạc qua điện thoại: 0973628220 

 

• Hoặc qua email: chinhhh80@gmail.com 
 

• Hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ Hội dòng. 

 

mailto:menthanhgiahunghoa@gmail.com


* Nội dung đăng ký: 
 

 

Tên thánh, Họ tên gọi : ……………………………………………… 
 

Ngày tháng năm sinh : ……………………………………………… 
 

Nơi sinh : 
 

Giáo họ : 
 

Giáo xứ : 
 

Họ tên Bố : 
 

Họ tên Mẹ : 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 
 

* Hạn chót đăng ký trước ngày 18/08/2022. 
 

 

Chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy, quý Cộng đoàn, quý Phụ huynh khích lệ và tạo điều kiện 

cho các bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa, quảng đại dấn thân phục vụ Giáo Hội trong ơn gọi của Dòng Mến 

Thánh Giá. 

 

Kính xin quý Cha, quý Thầy, tùy thời gian thích hợp, giúp chúng con thông báo chung tại các giáo 

xứ, giáo họ. Nếu có thể được, xin quý Cha thông báo trực tiếp tới các gia đình hoặc những em đang 

có ý hướng tìm hiểu ơn gọi đời tu. 

 

Chúng con chân thành cảm ơn. 
 
 
 
 

 

TM. Hội dòng  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nữ tu Maria Mai Thị Hà 

Tổng Phụ trách 

 


