
                       
                   

        

 

 

 

             Vĩnh Long, ngày 16 tháng 8 năm 2019 

 

 

THƯ MỜI  

NGÀY GIA ĐÌNH CHỦNG VIỆN 

 

 

Kính gởi: Quý Cha trong Giáo Phận Vĩnh Long. 

 

Trước tiên, chúng con kính gởi đến Quý Cha lời chào thân ái cùng muôn ơn lành của 

Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Maria.  

Thưa Quý Cha, hàng năm vào ngày 02 tháng 9 Tiểu Chủng Viện của Giáo Phận chúng 

ta có tổ chức “Ngày Gia Đình Chủng Viện”, nhằm để :  

- Anh Em Chủng sinh trở về gia đình Chủng Viện gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ cho 

nhau sau những tháng ngày “đi thử”; 

- Cho các em đang tìm hiểu ơn gọi trong Giáo phận có dịp thăm Tiểu Chủng Viện, và 

thêm lòng yêu mến ơn gọi; 

- Biết được số lượng và chuẩn bị cho các em dự tu đã tốt nghiệp trong các trường dân 

sự nhập học Tiểu Chủng Viện vào đầu tháng 10 sắp tới.  

Vì vậy, chúng con kính xin Quý Cha cho các Chủng sinh đang giúp họ đạo của Quý 

Cha và các em nam học sinh sinh viên đang tìm hiểu ơn gọi linh mục (học sinh cấp III và các 

sinh viên) trong họ đạo của Quý Cha về Tiểu Chủng Viện tham dự ngày nầy.  

Chúng con cũng xin Quý Cha cho Chủng Viện biết số lượng các em tham dự trước 

ngày 31 tháng 8 năm 2019, để chúng con tiếp đón và tổ chức được chu đáo hơn. 

Chúng con xin cám ơn Quý Cha vì đã thương nâng đỡ và hết lòng cộng tác với chúng 

con trong công việc ươm mầm ơn gọi linh mục để phục vụ Hội Thánh.  

             Kính thư 

 
           

    Lm. Phêrô Hồ Hoàng Vũ 

                            Phụ trách Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long  

 

TIỂU CHỦNG VIỆN 

THÁNH PHILIPPHÊ MINH 

88 Trưng Nữ Vương, F. I, Tp. Vĩnh Long   

Đt: 0988.380.538 

Email: revhoangvu@gmail.com 

 



 

Chương Trình “Ngày Gia Đình Chủng Viện”  

Ngày Thứ Hai 02/9/2019 

 

- 7g30 - 8g00 : Tiếp tân  

- 8g00   : Ổn định – giới thiệu 

- 8g15   : Khai mạc và tuyên bố mục đích ngày gia đình Chủng Viện 

- 8g30-9g15  : Học hỏi   

-9g15-9g30  : Giải lao + chụp hình lưu niệm 

-10g-11g15  : Thánh lễ   

-11g30-12g  : Cơm trưa 

-12g-12g45  : - Cha phụ trách Chủng Viện gặp các em chuẩn bị nhập học TCV  

  - Các em khác phụ rửa chén, dọn nhà cơm 

- 13g- 14g  : Cha phụ trách các tỉnh gặp gỡ các em theo tỉnh mình phụ trách (Cha    

biết các em và các em biết nhau để liên lạc, nâng đỡ nhau) 

-14g15-15g00 : Giải đáp thắc mắc và giao lưu văn nghệ.  

-15g15  : Đúc kết 

-15g30  : Tạ ơn + ra về 
 


