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          Đình Khao, ngày 24 tháng 6 năm 2020 

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, Giáo phận Vĩnh Long sẽ thực hiện cuộc hành hương về đất thiêng Đình Khao, 

nơi đã được tưới nhuộm bởi dòng máu tử đạo anh hùng của Thánh Philipphê Phan Văn Minh, và 

cuộc tuyên xưng đức tin sáng ngời của Thánh Giuse Trùm Lựu, như một cơ hội thật tốt để hun 

đúc và củng cố đức tin Kitô Giáo cho chính mình. 

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin được ban cho chúng ta qua những giòng máu 

tử đạo kiên cường của ngày hôm qua. 

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành mà Chúa đã ban cho Giáo phận Vĩnh Long 

hôm nay. 

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa với lời khấn xin cho gương mẫu các thánh tử đạo Việt Nam, trở 

thành sống động nơi đời sống đức tin các tín hữu của ngày mai. 

Với tất cả ý nghĩa đó, 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 lần 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 Mừng Kính Thánh Philipphê Phan Văn Minh 

Bổn Mạng Giáo Phận Vĩnh Long 

vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 03 tháng 7 năm 2020. 

Cùng với lời cám ơn chân tình, chúng con hy vọng sẽ được đón tiếp sự hiện diện của đông đảo 

của cộng đoàn dân Chúa trong ngày lễ trọng đại này. 

Thân ái trong Chúa Kitô. 

                                                                                                           Đặc trách TTHH Đình Khao 

 

 

                                                                                       Matthêu Nguyễn Tấn Thụy 

NB. Để thuận lợi cho sự chuẩn bị riêng của mình,  

xin quý đoàn hành hương tự túc trong phần ẩm thực.  


