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Chương Trình Đào Tạo
Dòng Truyền Giáo Thánh Phaolô giúp người trẻ khám
phá lời mời gọi của Thiên Chúa đặt để nơi họ. Đối với
những ai được mời gọi dấn thân như những nhà truyền
giáo trong Hội dòng MSSP, chương trình đào tạo nhằm
giúp họ củng cố nhân cách con người, đào sâu mối tương
quan giữa chính mình với Thiên Chúa, và chuẩn bị cho
đời sống truyền giáo. Điều này được thực hiện qua các
giai đoạn khác nhau.
Khám Phá Ơn Gọi: Là thời gian để các ứng sinh suy
ngẫm về đời sống, lắng nghe tiếng Chúa mời gọi trong
tâm hồn, nhờ đó giúp họ có được cái nhìn rõ ràng và
thiện chí hơn về thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời họ.
Thỉnh viện: Các thỉnh sinh bước vào giai đoạn khám phá
đời sống cộng đoàn qua linh đạo hội dòng, đồng thời
tham gia các chương trình khám phá ơn gọi, để xem
mình có phù hợp với lời mời gọi của Chúa nơi Hội dòng
hay không.

Được gợi hứng từ tinh thần của Đấng sáng lập
Joseph De Piro, các nhà truyền giáo của hội
dòng (linh mục và tu sĩ) sống đời sống thánh
hiến trong từ mối tương quan mật thiết đối với
Thiên Chúa. Noi gương Thánh Phaolô, họ thực
thi sứ vụ truyền giáo bằng việc xây dựng cộng
đoàn Đức tin, tiếp cận và chia sẻ với những
phận đời nghèo khổ, thiếu thốn ở mọi khía cạnh
của cuộc sống.
Nếu bạn muốn trở thành nhà Truyền Giáo
như Thánh Phao-lô, hãy liên hệ với chúng tôi
qua thông tin dưới đây:

Tập viện: Đây năm quan trọng nhằm giúp các tập sinh
xây dựng đời sống tu đức, gắn kết mật thiết với Đức
Kitô, học hỏi Linh đạo hội dòng và Đấng sáng lập. Kết
thúc giai đoạn này các tập sinh sẽ tuyên khấn lần đầu.
Học viện (triết học và thần học): Sau tiên khấn, các
thầy sẽ bắt đầu chương trình triết học và thần học, kết
thúc với việc lãnh nhận các chức vụ thánh Phó tế và Linh
mục. Trong giai đoạn đào tạo, các thầy sẽ có hai năm sứ
vụ ở nước ngoài như Úc, Canada, Malta, Peru, Pakistan...
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“..cho đến khi Đức Kitô được hình
thành trong anh em”
(Gal 4,19)

“Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” (Cv 22,10)

“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, con cũng xin đi theo”

Sứ Vụ Của Hội Dòng

(Mt 8, 19)

Là lời đáp trả chân thành và phó thác của anh em
hội dòng tới Thiên Chúa, với sự tự do triệt để, bên trong
cũng như bên ngoài, nhằm dấn thân đến bất cứ nơi đâu
mà Người muốn.

“Ví như Chúa chẳng xây nhà,
Thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1)
Tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa và sự
quan phòng của Người, hội dòng hăng say phục vụ
để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, dựa trên giá
trị Tin Mừng.

Không có sứ vụ nào có thể trở nên mỹ mãn, nếu
thiếu đi tình hiệp thông. Nhận thức được điều đó,
hội dòng liên đới với nhau trong cùng một đức tin và
sứ vụ, được đổ đầy với Thần Khí của Đức Kitô. Các
thành viên tương trợ lẫn nhau trong tình huynh đệ,
cũng như khích lệ nhau hướng tới hiểu biết bản thân
sâu xa hơn, trong tương quan với Chúa Kitô và với
tha nhân.

Cộng Đoàn

Lời mời gọi truyền giáo theo tinh thần Thánh Phaolô
được khởi đi từ nền tảng của chiều kích thiêng liêng:
cầu nguyện và gặp gỡ mật thiết với Thiên Chúa. Qua
việc cầu nguyện, anh em hội dòng cảm nhận các biến
cố của đời sống và việc mục vụ dưới con mắt đức tin.
Nhờ đức tin, Thiên Chúa không ngừng giải phóng con
người khỏi những nô lệ hằng ngày, cũng làm cho anh
em trở nên tự do để trao ban tình yêu Thiên Chúa nơi
chính mình cho muôn người.

Cầu Nguyện

- Công tác mục vụ tại các trường Đại học
- Quản xứ
- Đào tạo Tông đồ giáo dân MSSP
- Đào tạo các chủng sinh MSSP
- Dạy giáo lý cho trẻ em và người trưởng thành
- Gây quỹ khuyến học cho học sinh, sinh viên nghèo
- Hỗ trợ phát triển tài năng cho thanh thiếu niên
- Giúp người trẻ khám phá ơn gọi
- Hỗ trợ các phong trào tình nguyện và các nhóm truyền
giáo
- Khích lệ và tạo cơ hội truyền giáo cho người trẻ

Như Thánh Phaolô, mỗi thành viên trong hội dòng cảm
nghiệm Tin Mừng xuyên qua chính câu chuyện cuộc đời
của họ, từ đó, đồng thời chia sẻ và đồng hành với tha
nhân. Hội dòng được mời gọi sống và làm việc cùng
những người đến từ đa quốc gia, đa văn hóa trong sự tôn
trọng, cũng như liên đới với họ qua những buồn vui của
kiếp người; kiếm tìm chân lý và nhân phẩm, kiến tạo tình
hiệp thông giữa lòng xã hội.

Truyền Giáo

