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     Vĩnh Long, ngày 31 tháng 7 năm 2020 
                                              

THÔNG BÁO 
(V/v liên quan đến dịch viêm phổi cấp Covid -19 do virus corona) 

 

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ, và Anh chị em tín hữu trong tỉnh Vĩnh Long, 
 

Trong những ngày qua, chúng ta đang lo lắng đối diện với nguy cơ tái bùng phát 
dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Đứng trước tình hình đó, ngày 30 tháng 7 năm 

2020, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn số 3640/UBND-VX, yêu cầu các sở, 
ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức và mọi người dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ lúc 13g00, ngày 31 

tháng 7 năm 2020. Trong đó có mục đề cập đến việc “tạm dừng các hoạt động lễ 
hội, nghi lễ tôn giáo”, và “không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng”.  
 

Vì thế, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, và trong tinh thần trách nhiệm đối với cộng 
đồng, Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo đến Quý Cha cùng các cộng đoàn trong địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long, sắp xếp các Thánh lễ và sinh hoạt mục vụ theo tinh thần hướng 
dẫn của công văn này, cho đến khi có thông báo mới: 

 

1. Để tránh tụ tập đông người, vào ngày Chúa Nhật, anh chị em giáo dân tại tỉnh 
Vĩnh Long có thể tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật trực tuyến vào lúc 06 giờ sáng 

phát đi trên trang web của Giáo phận Vĩnh Long (www.giaophanvinhlong.net) 
từ ngày 09 tháng 8 năm 2020. 

2. Các ngày trong tuần, quý cha có thể duy trì Thánh Lễ, nhưng theo công văn số 
3640/UBND-VX. 

3. Tạm dừng các sinh hoạt mục vụ và các cuộc Hành Hương đông người.  

4. Xin quý Cha, quý Tu sĩ Nam Nữ, và Anh chị em tín hữu đọc kinh Lời Nguyện 
Trong Cơn Dịch Bệnh của Ủy Ban Phụng Tự Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.  

Lưu ý:  

-  Xin Quý cha tiếp tục áp dụng các hướng dẫn mục vụ trong hoàn cảnh dịch 
bệnh: mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu là 01m. 

-   Khử Trùng trong Nhà Thờ và các phòng sinh hoạt trong khuôn viên Nhà Thờ.   

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ 
Maria, Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Các Thánh, ban ơn bình an 
cho mọi người và sớm chấm dứt cơn dịch bệnh. 

          TL. Đức Giám Mục 
 
 


