Quý Ân nhân gần xa kính mến,

Quý Ân nhân kính mến,
xin quý vị hỗ trợ cho công tác đào tạo Linh mục Tu
sĩ của Dòng Ngôi Lời. Mọi thông tin chi tiết cũng
như thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Quoc Huy Vu
Tel.: 0157 59 40 31 24
Mail: vu@steyler-mission.de

Werde Fan auf unserer Facebook Seite und erhalte
mehr Informationen rund um die Steyler Welt!
www.fb.com/SteylerMissionare.SVD/

Mặc cho những biến chuyển của thời đại mới,
vẫn còn rất nhiều những người trẻ dám can đảm
và sẵn sàng dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin
Mừng, làm chứng cho tình yêu và lòng thương
xót vô tận của Thiên Chúa.
Để những điều tốt đẹp Thiên Chúa đã khởi sự
nơi những Chủng sinh Ngôi Lời khắp nơi trên
thế giới mang lại hoa trái thiêng liêng, tôi khẩn
thiết mời gọi sự chung tay góp sức của quý vị.
Sự quảng đại của quý vị là cánh tay nối dài cho
công việc truyền giáo.
Nguyện xin Thiên Chúc chúc lành và trả công
bội hậu cho quý vị.
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với tư cách là người phụ trách Missionsprokur
SVD, tôi xin được chân thành cảm ơn sự đồng
hành và nâng đỡ bằng nhiều hình thức khác
nhau trong suốt những năm qua của quý vị cho
công việc đào tạo Linh mục Tu sĩ.

Linh mục Joseph Xavier Alangaram SVD
Thư ký truyền giáo
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Bảo Trợ Ơn Thiên triệu
Cho Giáo hội và
cho thế giới

Tu sĩ Ngôi Lời làm như thế nào?
Dòng Ngôi Lời đã và đang làm gì?
Hơn 6.000 nhà truyền giáo Ngôi Lời đang mục
vụ trên 80 quốc gia từ năm 1875 đến nay ở
4 chiều kích đặc trưng và liên
kết với nhau là: Tông đồ
thánh kinh, hoạt động
truyền giáo, phát triển
nhân sinh và môi trường
và truyền thông xã hội.
Tính đến nay, Dòng Truyền
giáo Ngôi Lời là Dòng nam
Truyền giáo lớn nhất trong Giáo hội.
Được gợi hứng từ Đấng sáng
lập, cha Thánh Arnold Janssen, các tu sĩ Ngôi Lời sẵn
sàng rời bỏ quê hương để
đem Tin Mừng đến cho
mọi người và làm chứng
cho tình yêu Thiên Chúa.

“Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi“
(2Cr 5, 14) chính là căn nguyên và động lực cho
sự xác tín dấn thân của những người trẻ dám
sẵn sàng dấn thân cho công việc truyền giáo.
Hiện nay, Dòng Ngôi Lời có hơn 1.300 Chủng
sinh đang tu học trên 60 quốc gia, trong đó có
100 Thầy thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam.
Chương trình đào tạo Tu
sĩ Ngôi Lời gồm 3 giai
đoạn và kéo dài ít nhất
8 năm. Trong giai đoạn
này, các ứng sinh sẽ
phải và được chuẩn bị
các chiều kích cần có của
một nhà truyền giáo thời đại,
đó là chiều kích thiêng liêng, nhân bản, mục vụ
và tri thức.

Thừa ơn gọi – Thiếu kinh phí!
Thầy Antôn Trần Khắc Phúc tiên khấn năm
2017 ở tỉnh Dòng Việt Nam và hiện đang theo
học chương trình Thần học trong Tỉnh Dòng
Đức. Thầy cho biết: Được trở thành Tu sĩ
Ngôi Lời là niềm vinh dự và là hạnh phúc của
thầy. Tuy nhiên, có một thực tế đáng lo ngại
là ơn gọi trong Tỉnh Dòng Việt Nam vẫn còn
nhiều, nhưng kinh phí hỗ trợ cho chương trình
đào tạo thì rất hạn hẹp. Bởi thế, các Cha phụ
trách công việc đào tạo thường gặp rất nhiều
khó khăn.
Để hỗ trợ phần nào cho
các thầy trong việc hoàn
thành chương trình đào
tạo, rất mong nhận
được sự yêu thương,
nâng đỡ và đồng hành
của quý vị. Sự quảng đại
của quý vị ắt hẳn sẽ mang
lại lợi ích thiết thực cho việc đào tạo Tu sĩ
Linh mục truyền giáo Ngôi Lời tương lai.

