
TU VIỆN DCCT HÀ NỘI: NGÀY GẶP MẶT QUÍ VỊ BẢO TRỢ ƠN GỌI 
 

Buổi gặp mặt diễn ra vào sáng Thứ Sáu, ngày 06 tháng Năm, trước Chúa Nhật thứ IV Mùa 
Phục Sinh – Chúa nhật Giáo hội cầu nguyện cách riêng cho ơn gọi linh mục và tu sĩ.   
Trong giờ gặp gỡ với quý ân nhân, cha Giuse Nguyễn Thể Hiện  nhấn mạnh đến vai trò, tầm quan 
trọng của quý vị ân nhân trong tiến trình đào tạo các tu sĩ, linh mục trong DCCT. Chính nhờ những 
lời cầu nguyện, những đóng góp vật chất của quý vị ân nhân mà các ứng sinh của Nhà Dòng có 
điều kiện để theo đuổi ơn gọi. Quý vị ân nhân đang sống ơn gọi hôn nhân gia đình, nhưng đang 
góp phần tích cực vào việc loan báo Tin Mừng và xây dựng Giáo hội cách cụ thể, khi bảo trợ cho 
các ơn gọi của Nhà Dòng. Cha Giuse cũng mời gọi quý vị ân nhân, trong môi trường sống tại gia 
đình biết khuyến khích, nâng đỡ những người trẻ để họ quảng đại dấn thân trong ơn gọi tu trì, trở 
nên những linh mục, tu sĩ của Chúa. 
 

Thánh lễ đổng tế bắt đầu lúc 10 giờ 00 cùng ngày, do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên 
Tu viện DCCT Hà Nội cùng quý cha trong tu viện. Hơn 500 ân nhân có mặt trong buổi gặp mặt 
hôm nay đại diện cho hơn 1.000 vị đang bảo trợ cho ơn gọi của Tu viện DCCT Hà Nội. Hội được 
cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích thành lập từ thập niên 1990. 
Tu viện DCCT Hà Nội là một trong ba trung tâm nhận các ứng sinh tìm hiểu ơn gọi của Tỉnh 
DCCT-VN. Tu viện thường xuyên có khoảng 20 chú Đệ tử. Cha Giuse Trần Văn Hưng hiện là cha 
Giám đốc Đệ tử Hà Nội. Hàng ngày, ngoài việc đi học chương trình đại học ở ngoài, các chú Đệ 
tử cũng có chương trình huấn luyện riêng trong Tu viện với các môn học: Nhân bản, Lịch sử Nhà 
Dòng, Giáo lý, Việt Văn, Tiếng Anh… 
 


