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THƯ CHIÊU SINH NĂM 2020 

Ad Jesum per Mariam 

(Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu) 

 

Kính gửi: Quý Cha, quý phụ huynh và các bạn trẻ, 

Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ chúng con xin trân trọng thông báo đến quý Cha, quý phụ 
huynh và các bạn trẻ về việc tuyển sinh ơn gọi năm 2020. Vì lý do dịch bệnh Covid-19 vẫn đang 
diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tiến trình học tập của các em học sinh. Vì thế Hội Dòng chúng 
con sẽ không tổ chức khóa tìm hiểu ơn gọi như thường niên. Tuy nhiên, Hội Dòng vẫn rất mong 
được đón nhận các bạn nữ có tâm hồn khao khát muốn dâng mình cho Chúa, xin hoan nghênh các 
em có ý hướng muốn gia nhập vào gia đình Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ.  

Điều kiện gia nhập 

- Các bạn nữ có thiện chí muốn dâng mình cho Chúa trong đời sống Tu Dòng và ý hướng 
phục vụ tha nhân. 

- Có đủ sức khỏe thể lý và tâm lý tốt, trí phán đoán lành mạnh, có khả năng sống cộng đoàn. 

- Đối tượng: Các em nữ từ lớp 8 trở lên. 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/7/2020 đến 15/8/2020 

Cách thức liên hệ 

- Liên hệ trực tiếp: Tại nhà Thanh Tuyển Viện. Địa chỉ: 480 CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. 
Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Sđt: 02923884694. Email: fiatmaryct@yahoo.com. 

- Hoặc liên hệ Sr. Giuse Khang Huỳnh Thị Hồng Nga. Sđt: 0783841688 

Rất mong các em đến với, ở lại và bước theo và với sự hướng dẫn của ban đào tạo, giúp các 
em chọn lựa hướng sống theo Thánh ý Chúa trên cuộc đời các em. Gia đình Thanh Tuyển Viện 
rất sẵn sàng đón tiếp. 

Kính mong quý Cha và quý phụ huynh khích lệ, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các 
bạn trẻ đáp lại tiếng gọi của Chúa. Xin Thiên Chúa là nguồn hồng phúc và Mẹ Maria chúc lành 
cho nguyện ước hiến dâng của các em.  

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành xuống trên quý vị.  

 

         TM. Hội Dòng                                  TM. Ban Tuyển Sinh 

Sr. M. Cécilia Phạm Thị Cho                         Sr. Giuse Khang. Huỳnh Thị Hồng Nga 
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