TÒA GIÁM MỤC LẠNG SƠN
4 Văn Miếu, Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn
Tỉnh Lạng Sơn

THÔNG BÁO
Tháng 3 năm 2021
Tòa Giám mục Lạng Sơn xin thông báo:
1. Thứ Sáu, ngày 19/3 tới đây là lễ trọng kính Thánh Giuse trong Năm Kính Thánh Giuse, đã
khai mạc từ ngày 08/12/2020. Vì tình hình dịch bệnh, nên nhiều sinh hoạt chung bị hạn chế.
Nay tình hình dịch đã ổn định trở lại. Vậy, xin mời quý Cha về tĩnh tâm mùa Chay từ 15g00
chiều thứ Năm, ngày 18/3, đến sau cơm trưa thứ Sáu, ngày 19/3. Trong dịp này chúng ta
mừng lễ Thánh Quan thầy của Đức cha Giuse, Cha Tổng Đại diện và nhiều Cha chọn Thánh
Giuse làm Quan thầy.
2. Thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 09g30
sáng thứ Sáu, ngày 19/3. Thánh lễ có ban Ơn Toàn xá đặc biệt trong Năm Kính Thánh
Giuse. Xin quý Cha thông báo rộng rãi cho cộng đoàn Dân Chúa tham dự, đặc biệt là các
giáo xứ nội thành Lạng Sơn và vùng phụ cận.
3. Chương trình trên đây thay cho chương trình cũ đã được Đức cha trực tiếp thông tin cho các
Cha trong thư điện tử ngày 28/2 vừa qua. Việc gặp gỡ Giới Gia Trưởng trong Giáo phận
xin lùi lại một dịp khác thuận tiện hơn. Đồng thời, trong thời gian chờ đợi, xin các Cha
quan tâm và ổn định lại Giới Gia trưởng trong Giáo xứ mình, trong tinh thần và cơ hội
“ngàn năm một thuở” trong Năm đặc biệt kính Thánh Giuse này.
4. Xin quý Cha đọc và phổ biến “Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao về việc hưởng Ơn Toàn xá
trong Năm Kính Thánh Giuse”, đồng thời gợi ý cụ thể hay tổ chức những sinh hoạt đạo đức
cho giáo dân có cơ hội hưởng Ơn Toàn xá trong năm này.
5. Xin các Cha phổ biến lời kinh dâng Thánh Giuse đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô biên
soạn trong đoạn kết Tông huấn Patris Corde công bố Năm Kính Thánh Giuse, được
HĐGMVN dịch bằng văn xuôi, hoặc bản dịch bằng Văn Vần của Giáo phận cho dễ đọc,
và bài hát được Cha Nhạc sĩ Nguyễn Duy phổ nhạc bản kinh này.
6. Chúa Nhật IV Mùa Chay hằng năm, Giáo phận chúng ta đã qui định quyên góp cho
CARITAS của Giáo phận, như thư ngõ của Cha Giám đốc Caritas đã phổ biến. Năm nay,
Chúa Nhật thứ IV mùa Chay nhằm Chúa Nhật ngày 14/3/2021 này, xin các Cha và Ban Đại
diện các Giáo xứ quan tâm nhắc nhở giáo dân, trong tinh thần “ăn chay và bố thí” trong
Chay thánh.
7. Xin các Cha công bố các tiến chức Phó tế của Giáo phận 3 lần từ Chúa Nhật IV Mùa
Chay ngày 14/3/2021 này, theo thư đính kèm.
Tòa Giám mục Lạng Sơn, ngày 12 tháng 3 năm 2021
Linh mục An-tôn Nguyễn Văn Dưỡng
Phụ trách Văn phòng.

