Các Bạn Trẻ thân mến,

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Điểm Hẹn
Xứ Lạng
Năm 2019

Vùng đất truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng luôn là lời mời gọi và cũng là cánh cửa mở rộng cho các
Bạn Trẻ tâm huyết với sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội.Trong 2 mùa tuyển sinh vừa qua, gần 50
Bạn Trẻ khắp nơi đáp lời kêu gọi của Chủ Chăn Giáo phận, đã đến khám phá, và 18 Bạn đã quyết định
ở lại, hiện đang được đào luyện tại Tiền Chủng viện Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu của Giáo phận, chuẩn
bị cho chương trình chính quy tại các Đại Chủng viện Hà Nội và Xuân Lộc.
Mùa tuyển sinh mới lại đến. Và đây là ĐIỂM HẸN XỨ LẠNG NĂM 2019:
1. Thời gian và địa điểm: Từ 14g00 thứ Ba ngày 11/6/2019 đến 12g00 thứ Sáu ngày 14/6/2019 tại
Tòa Giám mục Lạng Sơn, số 4 Văn Miếu, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.
2. Đối tượng: Nam Thanh niên Công giáo trên toàn quốc hội đủ những điều kiện qui định.
3. Điều kiện ứng sinh:
- Dưới 25 tuổi nếu đã qua Đại học hay Cao đẳng; dưới 21 tuổi nếu chỉ tốt nghiệp PTTH.
- Có trí khôn khá và ham thích học hỏi, mộ mến việc đạo, thao thức việc truyền giáo, có khả năng
thích nghi, đủ ý chí dấn thân, sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định.
- Chưa khấn dòng, chưa từng là chủng sinh chính thức của giáo phận nào, quân bình về mặt tình
cảm và luân lý, không có tiền án tiền sự.
4.

Nội dung thi tuyển:
- Giáo lý, Việt văn, kiến thức đạo đời phổ thông, đọc hiểuTông huấn mới “Christus Vivit” của Đức
Thánh Cha Phanxicô nói về Giới Trẻ.
- Khảo sát trình độ tiếng Anh, ưu tiên cho các Bạn đã hoặc có khả năng học tiếng Trung.

5. Thủ tục cần để dự thi:
- Giấy giới thiệu của Cha xứ, các chứng thư bí tích đã lãnh nhận.
- Bản sao có công chứng các văn bằng học vấn, chứng nhận sức khỏe, sơ yếu lý lịch,
giấy khai sinh và thẻ chứng minh nhân dân.
6. Địa chỉ liên lạc:
- Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Nghiêm, Giám đốc Tiền Chủng viện, Trưởng ban Tuyển sinh.
- Địa chỉ: số 4 Văn Miếu, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.
- Đt: 096 698 7223 / Email: vincent.nghiem@gmail.com / Facebook: Vincent Nguyen Van Nghiem
7.

Mấy lưu ý quan trọng:
- Thời hạn đăng ký đến hết ngày 05/6/2019.
- Những Bạn nào gặp trở ngại, cần được hỗ trợ để có thể tham gia tuyển sinh, kể cả chi phí đi lại,
đừng ngần ngại trình bày với Cha Giám đốc.
- Tiền Chủng viện Giáo phận Truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng rất cần sự hỗ trợ tài chánh cho công
cuộc đào tạo các nhà truyền giáo tương lai. Xin quý Ân nhân gần xa liên lạc trực tiếp với Cha Giám
đốc Tiền Chủng viện qua địa chỉ của Ngài trên đây.
- Các Bạn Trẻ nhận được thông tin này, vì công cuộc truyền giáo của Giáo Hội, xin vui lòng phổ
biến rộng rãi kịp thời cho thân hữu của mình.
Xin Chúa Phục Sinh chúc lành cho các Bạn. Mong sớm được gặp các Bạn tại Lạng Sơn .
Chúa Nhật kính Chúa Chiên Lành, 12/5/2019
BAN TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO GP.LẠNG SƠN CAO BẰNG

