
 
 

 

THƯ NGỎ 

KHÓA SINH HOẠT HÈ - “Hôm nay, Chúa vẫn gọi” 

 
Kính gửi: Quý Linh mục, Tu sĩ, các Gia đình và các Bạn đang quan tâm đến ơn gọị tu trì  

Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ chúng con hằng năm có tổ chức các Khóa sinh hoạt hè cho các thanh 

thiếu nữ. Mục đích của những Khóa hè này nhằm tạo điều kiện cho các em có một kỳ nghỉ hè ngắn 

để trải nghiệm những niềm vui bổ ích qua tiếp xúc với thiên nhiên, học biết về nhân bản, về thiêng 

liêng và có cơ hội để tìm hiểu, khám phá ra ơn gọi, bậc sống nào Chúa muốn, phù hợp với mình và 

để đem lại lợi ích cho nhiều người hơn.  

Chúng con rất mong nhận được sự khích lệ và cộng tác của Quý vị và vui mừng đón tiếp những em 

sẽ tham dự Khóa hè.  

Xin Chúa chúc lành cho sự cộng tác của Quý vị trong việc cùng với chúng con giúp các em sống ơn 

gọi Kitô hữu tốt và quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi trong ơn gọi tu trì. 

Chân thành cám ơn Quý vị, 

Ban đào luyện Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ  

********* 

GHI DANH CÁC KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI 

❖ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN:  các em nữ Công giáo học xong lớp 12, sinh viên đang theo học,  

    sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. 

❖ HẠN GHI DANH:  từ 13/05/2022 đến 30/06/2022 

❖ KINH PHÍ:   Hội Dòng hỗ trợ 

❖ ĐỊA ĐIỂM:        Trụ sở chính của Hội dòng 

 57 Đường số 4, Phường Tam Phú, Thành Phố Thủ Đức. 

 

CÁC KHÓA THỜI GIAN LIÊN LẠC – GHI DANH 

 

MIỀN BẮC và 
MIỀN TRUNG 

 

 

11 – 17/7/2022 

Nt. Teresa Thu Thủy 

Tel: 0942948275 (Tel. – Zalo) 

Nick Facebook: So Teresa hoặc 0963791924 

Email: thuthuyfma@gmail.com 

 

MIỀN NAM 

 

 

17 - 24/7/2022 

Nt. Teresa Diễm Hương  

Tel: 0927363027 (Tel. – Zalo – Viber) 

Nick Facebook: MaiDiem Huong  

Email: maidiemhuongfma@gmail. com 
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