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THÔNG BÁO
Về Chúa nhật Chúa Chiên Lành
Kính gửi quý Cha
Quý Tu sỹ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa.
Chúa nhật IV Phục sinh, ngày 12 tháng 5 sắp tới là Lễ Chúa Chiên Lành Ngày thế giới cầu cho Ơn gọi và Quyên góp giúp đỡ việc đào tạo Linh mục.
Văn phòng Tòa Giám mục xin gửi tới quý Cha và Cộng đoàn một số thông
báo sau đây:
1. Trong các thánh lễ Chúa nhật IV Phục sinh, xin quý Cha và Cộng đoàn cầu
nguyện cùng khuyến khích các bạn trẻ nam nữ quảng đại dấn thân trong ơn
gọi linh mục, nam nữ tu sĩ. Gia đình và giáo xứ có vai trò quan trọng với ơn
gọi; đó là những vườn ươm đầu tiên cho ơn gọi.
Đặc biệt chúng ta hãy cầu nguyện cho những ứng viên ơn gọi đang được đào
tạo để họ trở nên những con người thật sự yêu mến Chúa Kitô cùng Hội
Thánh và nhiệt thành phục vụ các linh hồn. Đồng thời, như thông lệ, xin các
Giáo xứ quảng đại đóng góp để giúp cho công cuộc đào tạo Chủng sinh tại
các Đại Chủng viện mà Giáo phận chúng ta gửi Chủng sinh theo học và Ứng
sinh tại Tiền Chủng viện Têrêsa của Giáo phận. Tất cả số tiền quyên góp
được xin gửi về Cha Quản lý Tòa Giám mục.
2. Nhằm gây ý thức Tu trì nơi thanh thiếu niên trong Giáo phận chúng ta, xin
quý Cha tổ chức cho giới Lễ sinh nam nữ và các bạn trẻ muốn tìm hiểu về ơn
gọi, về tham dự Ngày Sinh hoạt tại Tòa Giám mục Lạng Sơn, thời gian từ 9
giờ sáng tới 16 giờ 30 chiều Chúa nhật IV Phục sinh. Tòa Giám mục sẽ hỗ trợ
chi phí đi lại cho các Giáo xứ ở xa. Xin quý Cha, quý Thầy và quý Dì các
Giáo xứ đồng hành cùng các em. Các lễ sinh nhớ mang theo y phục khi giúp
lễ của Giáo xứ mình.
Để ngày lễ Chúa Chiên Lành được cử hành long trọng và thêm lời cầu
nguyện cùng khích lệ cho Ơn gọi, kính mời quý Cha trong vùng Lạng Sơn về
đồng tế Thánh lễ với Đức Giám mục Giáo phận tại Nhà thờ Chính Tòa lúc 10
giờ 45.
Xin cầu chúc quý Cha và anh chị em được đầy tràn Ánh sáng của Chúa Phục
Sinh, được luôn hạnh phúc và bình an.
Lạng Sơn, ngày 10 tháng 5 năm 2019
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