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

 

THÔNG BÁO 
 

Về chương trình đón nhận các ứng sinh nhập tu  

Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa năm 2021 

 

Kính thưa quý Cha, quý Thầy, quý Phụ huynh và các bạn trẻ, 
 

 Do sự bùng phát của dịch bệnh Covid 19, TP.Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của 

Chính Phủ, nên Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá chúng con đã phải tạm hoãn chương trình đón 

nhận các ứng sinh nhập tu như đã thông báo dịp tháng 07/2021.  

Tuy nhiên, với mong muốn được gặp gỡ - chia sẻ với các bạn trẻ tìm hiểu ơn gọi tu trì, Hội dòng Mến 

Thánh Giá Hưng Hóa sẽ tổ chức đón nhận các ứng sinh nhập tu năm 2021 theo hình thức TRỰC 

TUYẾN qua ứng dụng zoom. Vì thế, nay Hội Dòng chúng con kính gửi tới quý Cha, quý Thầy, quý 

Phụ huynh và các bạn trẻ, chương trình gặp gỡ các ứng sinh nhập tu và đường link Join Zoom 

Meeting. 

1. Thời gian: khai mạc lúc 19g00 ngày 08/10/2021  

2. Chương trình:  

- Xin ơn Chúa Thánh Thần 

- Văn nghệ mở đầu 

- Giới thiệu thành phần tham dự 

- Chị đặc trách giới thiệu các ứng sinh nhập tu 

- Chị Tổng Phụ Trách có lời chào đón các ứng sinh 

- Văn nghệ chào mừng các ứng sinh 

- Chị trưởng Ban đào tạo phát biểu 

- Chị TCV đồng hành trao đổi nội dung chương trình học trực tuyến 

- Hát tạ ơn kết thúc 

3. Đường link Join Zoom Meeting:  

https://zoom.us/j/99932511103?pwd=eGZVZjc2cHZhTkVoK3U4KzBiN3A1Zz09 

Hoặc có thể dùng ID và Passcode để vào Zoom:  

Meeting ID: 999 3251 1103 

Passcode: 637827  

Hội dòng chúng con kính mong quý Cha, quý Thầy, quý Phụ huynh khích lệ và tạo điều kiện cho 

các bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa, dấn thân phục vụ Giáo Hội theo Linh đạo Dòng Mến 

Thánh Giá. 

Hội dòng chúng con xin chân thành cảm ơn và trân trọng thông báo. 

Sơn Lộc, ngày 02 tháng 10 năm 2021 

TM. Hội dòng 

 
 
 
 
 
 
  

 

Nữ tu Maria Mai Thị Hà 

Tổng Phụ Trách 

https://zoom.us/j/99932511103?pwd=eGZVZjc2cHZhTkVoK3U4KzBiN3A1Zz09

