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THÔNG BÁO SỐ 3
Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh Năm 2020
Trong cơn dịch bệnh Covid-19
Theo hướng dẫn của Thánh Bộ Phượng tự và đề nghị của Ủy ban Phụng vụ thuộc
HĐGMVN về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm nay, cũng như tham
chiếu Thông báo số 1 và số 2 của Tòa Giám mục Lạng Sơn về hướng dẫn phụng vụ
và mục vụ giữa cơn dịch bệnh Covid-19, lãnh thêm ý kiến của Đức Giám mục
Giáo phận, Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn xin thông báo như sau:
1. Vì địa bàn Giáo phận quá rộng với những đặc tính khác nhau, xin quý Cha
tham chiếu hướng dẫn chung của Bộ Phụng tự, của Ủy ban Phụng vụ và các
thông báo của Tòa Giám mục trước đây, cũng như tham khảo ý kiến nhau
trong từng Giáo hạt và tham vấn với Chính quyền địa phương gần nhất để
liệu cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh cho phù hợp với tầm quan trọng
thiêng liêng đối với tín hữu và hoàn cảnh dịch bệnh.
2. Hủy bỏ chương trình cử hành lễ Dầu tại các Giáo hạt như đã thông báo trước
đây. Các Cha tiếp tục xử dụng Dầu Thánh đã làm phép năm trước.
3. Sau Thánh lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm Tuần Thánh, Giáo xứ nào có điều kiện,
có thể đặt Mình Thánh Chúa thường xuyên trong một gian phòng nhỏ, xứng
đáng và an toàn, để giáo dân có thể đến chầu riêng trong suốt thời gian còn
dịch bệnh, cầu xin ơn chữa lành thể xác và tâm hồn của con người, đang và
sau cơn dịch bệnh này.
Kính chúc quý Cha và quý Cộng đoàn Giáo xứ một Tuần Thánh và Đại lễ
Phục Sinh tuy thầm lặng nhưng thật sốt sắng và đầy ơn ích.
Tòa Giám mục Lạng Sơn, ngày 04/04/2020
Linh mục Bênêđitô Vương Thuật, O.P.
Chánh Văn phòng.

