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TÒA GIÁM MỤC LẠNG SƠN
04 Văn Miếu, Ph. Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Email: tgmlangsonvn@gmail.com

THÔNG BÁO THÁNG 7 và THÁNG 8
Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn thông báo:
Năm nay, vì dịch bệnh Covid-19, chương trình học văn hóa của các em thiếu nhi thay
đổi, lấn sâu sang mùa hè, nên phần lớn các Giáo xứ không tổ chức giáo lý mùa hè. Vì
thế, Giáo phận cũng sẽ không tổ chức Hội trại Giáo lý để tổng kết giáo lý mùa hè như
đã thông lệ vào ngày 24-25/7, lễ kính Chân phước Anrê Phú Yên. Các giáo xứ tùy nghi
tổ chức Hội chợ mùa hè cho thiếu nhi như các năm trước.
Tuy nhiên, vì là năm đầu tiên trong 3 năm Mục vụ Giới Trẻ, Giáo phận muốn dành cơ
hội này để củng cố đội ngũ và xây dựng linh đạo cho Giới Trẻ trong Giáo phận theo tinh
thần tổ chức Caritas thế giới, đồng thời để chuẩn bị đoàn "đại biểu" tham gia Đại hội
Giới Trẻ Toàn quốc tại Lavang vào ngày 12-13/8/2020.
Xin gửi trước đến Gia đình Giáo phận mấy thông tin liên quan và những thông báo
khác:
1. Về sinh hoạt Giới Trẻ :
- Các Thầy các Chú đang giúp hè tại các Giáo xứ đã được đề nghị lấy danh sách giới
trẻ trong giáo xứ theo những tiêu chí trong biểu mẫu. Xin đúc kết và gửi về VP.TGM
sớm hết sức có thể. Theo dự tính ban dầu là hoàn tất vào cuối tháng 7.
- Ngày họp mặt Giới Trẻ dự kiến trước đây vào ngày 24-25/7 thay cho Hội trại Giáo lý,
nhưng nay sẽ tổ chức vào ngày 07-08/8, cụ thể là từ 10g00 ngày 07/8 đến sau cơm
trưa 08/8, nhân dịp Lễ Thánh Đaminh, Quan Thầy Giáo phận. Chương trình chi tiết
phối hợp với Ban Mục vụ Giới Trẻ sẽ được thông báo sớm.
- Từ nay đến ngày họp mặt cấp Giáo phận, đề nghị các Giáo xứ tổ chức một sự kiện
cho Giới Trẻ thuộc giáo xứ mình vào ngày giờ tùy ý để khởi động, đồng thời lập danh
sách các bạn có thể tham dự Họp mặt Giới Trẻ Giáo phận, và tham gia đoàn Đại
biểu Giới trẻ đi Lavang vào tuần sau đó, dự kiến đi từ chiều ngày 11/8 và trở về Giáo
phận chiều 15/8/2020.
2. Về Chương trình hè của các Thầy, các Chú:
Vì họp mặt Giới Trẻ được tổ chức vào dịp lễ Thánh Quan Thầy, nên năm nay không có
tuần sinh hoạt cho các Thầy các Chú trước lễ như mọi năm, vì thế các Thầy các Chú
sẽ giúp xứ đến ngày họp mặt Giới Trẻ là 07/8. Bù lại, anh em sẽ sinh hoạt chung vào 2
ngày 9-10/8, sau đó sẽ cùng đi tham dự Đại hội Giới Trẻ lại Lavang và nghỉ hè.
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3. Về lễ Thánh Đaminh Quan Thầy Giáo phận, 08/8:
- Thánh lễ mừng Thánh Đaminh, Quan Thầy Giáo phận sẽ cử hành vào lúc 10g00
ngày 08/8 tại Nhà thờ Chính Tòa. Xin mời các thành phần Dân Chúa tham dự.
- Xin mời các Cha và các Dì về tham dự tĩnh tâm tháng từ 14g30 ngày 07/8 và kết
thúc sau cơm trưa ngày 08/8. Dịp này, các Cha cũng gặp gỡ Giới Trẻ Giáo phận.
- Các Thầy, các Chú tham dự Họp mặt Giới Trẻ, nên sẽ tĩnh tâm vào ngày 09-10/8
sau đó.
4. Về Đại hội Thánh Mẫu Toàn quốc Lavang lần thứ 32 và Hội ngộ Giới Trẻ
Toàn quốc:
Đại hội Thánh Mẫu Toàn quốc Lavang sẽ được cử hành chính thức trong 2 ngày 14
và 15/8. Các giáo xứ tùy nghi tổ chức tham dự. Chương trình như sau:
-

Ngày 14/8:
17g00 : Thánh lễ Vọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Khai mạc Đạiu hội.
20g30 : Diễn nguyện 3 Miền.
22g00 : Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót.
Ngày 15/8:
05g00 : Rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ.
05g30 : Lễ trọng mừng kính Đức Mẹ Lên Trời. Bế mạc Đại hội.
Trước đó là Hội ngộ Giới Trẻ toàn quốc, tổ chức trước Đại hội, khai mạc lúc
13g00 ngày 12/8 và bế mạc lúc 18g00 ngày 13/8. Giáo phận sẽ cử đoàn đại biểu
tham dự.

5. Ban Giáo dân tổ chức tĩnh huấn cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ:
Ban Mục vụ Giáo dân sẽ tổ chức tĩnh huấn cho Hội đồng Mục vụ và Phụ trách các Ban,
Ngành, Đoàn thể của các Giáo xứ trong toàn Giáo phận từ 14g30 chiều 01/9 đến sau
cơm trưa ngày 02/9. Xin quý Cha và quý Giáo xứ tổ chức cho các thành viên Hội đồng
Mục vụ về tham dự tĩnh huấn, đồng thời tham dự lễ Giỗ của Đức Cha Vinh Sơn Phaolô.
Xin thông báo số người tham dự về VP/TGM trước ngày 25/8/2020.
6. Về lễ Giỗ Đức Cha Vinh Sơn Phaolô:
Lễ Giỗ Đức Cha Vinh Sơn Phaolô Phạm Văn Dụ sẽ được tổ chức vào đúng ngày 02/9,
lúc 09g30 sáng, tại Nhà thờ Chính Tòa.
- Xin mời các Cha về đồng tế, đồng thời tham dự tĩnh tâm tháng 9 từ ngày hôm
trước, từ 14g30 ngày 01/9 và kết thúc sau cơm trưa ngày 02/9.
-

Trong Thánh Lễ, sẽ có phong chức Phó tế cho một số quý Thầy, khai giảng niên
học mới Tiền Chủng viện, khánh thành khu hầm mộ cũng như làm phép hai
tượng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ. Xin mời các thành phần Dân
Chúa tham dự.
Lạng Sơn, ngày 18/7/2020
Linh mục Antôn Nguyễn Văn Dưỡng
Chánh Văn phòng

