TÒA GIÁM MỤC LẠNG SƠN
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THÔNG BÁO THÁNG 3
Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn xin thông báo:
1. Ngày 19/3, lễ Thánh Giuse, Quan thầy Giáo Hội Việt Nam, Bổn mạng Đức Giám
mục Giáo phận và Cha Tổng Đại diện, Cha Đại diện Giám mục, Cha Quản lý,
Cha Văn phòng và một số đông quý Cha, nhất là Giới Gia trưởng. Thánh Lễ trọng
thể tại Nhà thờ Chính Tòa được cử hành vào lúc 10g00 sáng thứ Ba, ngày
19/3/2019. Gia trưởng thuộc các giáo xứ nội thành Lạng Sơn – Cửa Nam, Mỹ
Sơn và Ngạn Sơn, có buổi sinh hoạt và tĩnh tâm xưng tội vào tối thứ Hai, ngày
18/3, từ 20g00, ngay sau Thánh Lễ. Những giáo xứ khác tùy điều kiện mỗi nơi.
2. Các Cha trong Giáo phận sẽ tĩnh tâm tháng 3 từ lúc 14g30, thứ Hai ngày 18/3 tại
Tòa Giám mục, và kết thúc sau cơm trưa thứ Ba ngày 19/3. Kính mời quý Cha thu
xếp công việc tham dự.
3. Tĩnh tâm tháng 4 sẽ tổ chức trong Tuần Thánh, bắt đầu từ 14g30 thứ Ba Tuần
Thánh, ngày 16/4, và kết thúc sau Thánh Lễ Dầu vào thứ Tư Tuần Thánh ngày
17/4/2019 tại Nhà thờ Chính Tòa.
4. Trong Năm Mục vụ 2019 này, Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị và mời gọi
chúng ta quan tâm đến những gia đình gặp khó khăn thử thách. Giáo phận Lạng
Sơn Cao Bằng chúng ta có khá nhiều những gia đình đang sống trong hoàn cảnh
này về nhiều phương diện. Riêng những trường hợp hôn nhân bất hợp luật, Tòa
Giám mục đã thiết lập và đã gửi một số quý Cha tham dự khóa chuyên tu về Tòa
án Hôn phối Giáo phận. Tòa án này có thể bắt đầu hoạt động ở cấp Giáo phận,
nhưng mọi hồ sơ phải khởi đầu từ cấp giáo xứ. Xin quý Cha thiết lập một danh
sách các gia đình đang bị ngăn trở giáo luật về hôn nhân trong giáo xứ mình, và
thiết lập hồ sơ cho từng trường hợp theo mẫu đính kèm nay mai, rồi gửi về Tòa án
Hôn phối Giáo phận qua Văn phòng Tòa Giám mục.
Lạng Sơn, ngày 05 tháng 3 năm 2019
Văn phòng Tòa Giám mục
Linh mục Giuse Đỗ Hồng Phúc, SDB.

