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Đình Khao, ngày 01 tháng 11 năm 2018
Kính gửi Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu.
Để muôn đời nhớ ơn những bậc anh hùng của đức tin, làm nên cơ đồ rạng rỡ cho niềm tin Đất
Việt hôm nay, chúng ta đã cùng với toàn thể Giáo hội Công Giáo Việt Nam, long trọng khai mạc
Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại mảnh đất thiêng liêng Đình Khao, như
một cơ hội quý báu để hun đúc và củng cố đức tin Kitô Giáo cho chính mình!
Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin như một gia sản quý giá, được ban cho chúng ta qua
những gỉòng máu tử đạo kiên cường của ngày hôm qua.
Chủng ta hãy tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành hồn xác, mà theo cách thế nhiệm mầu của Người
chúng ta đã nhận được qua hồng ân Năm Thánh của ngày hôm nay.
Chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong lời khấn xin cho hình ảnh sáng ngời của các thảnh tử đạo Việt
Nam, trở thành sống động nơi đời sổng đức tin các tin hữu của ngày mai.
Với tất cả ý nghĩa đó, cùng với sự khích lệ của Đấng Bản Quyền giáo phận, chúng con kính đến
Quý Cha, Quý Tu sĩ và Quý ông bà anh chị em thông báo này, như một lời mời tha thiết: một Ịần
nữa trong hy sinh và kiên nhẫn, thực hiện cuộc hành hương về Đình Khao đất tổ, để cùng với
toàn thể Giáo Phận thân yêu của mình, trọng thể cử hành:
Thánh Lễ Tạ ơn, Bế Mạc Năm Thánh Tử Đạo Việt Nam,
vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2018.
Cùng với lời cám ơn chân tình, chúng con hy vọng sẽ được đón tiểp sự hiện diện của đông đảo
của cộng đoàn dấn Chúa trong sự kiện hồng phúc này.
Thân ái trong Chúa Kitô.
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/}í0 ỊN Matthêu Nguyễn Tấn Thụy

NB. Đe thuân lơi cho sư chuẩn bi riêng của mình,
xin quý đoàn hành hương tư túc trong phần ẩm thưc.

