
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC VĨNH LONG 

103 Đường 3 Tháng 2,Tp Vĩnh Long 

    Vĩnh Long, ngày 15 tháng 12 năm 2021 

   

THÔNG BÁO 

về việc tổ chức Lễ Giáng Sinh 2021 
  

Kính gửi Quý Cha, Quý Bề Trên các Hội Dòng và cộng đồng Dân Chúa Giáo phận, 

  

Thừa lệnh Đức Giám mục Giáo phận, văn phòng Tòa Giám mục Vĩnh Long kính báo đến Quý 

Cha, Quý Bề Trên các Hội Dòng như sau: 

Lễ Giáng Sinh đang gần kề, nhưng đại dịch Covid vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, các tỉnh 

luôn cập nhật đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Vì vậy, việc tổ chức Lễ 

Giáng Sinh sẽ tùy theo cấp độ dịch của từng địa phương. 

I. Văn phòng xin gửi  quy định chung theo Nghị quyết 128 về phân loại cấp độ dịch và qui định 

liên quan đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự như sau: 

1. Phân loại cấp độ dịch 

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. 

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. 

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam. 

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.  

2. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai 

các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế (như 

Vắc-xin, xét nghiệm, thực hiện biện pháp 5K…) và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định số lượng người tham gia. 

Vì mỗi địa phương khác nhau về cấp độ dịch, nên xin Quý Cha liên hệ với Chính quyền địa 

phương để cập nhật tình hình dịch bệnh tại địa phương và tùy theo cấp độ dịch mà tổ chức Lễ 

Giáng Sinh cho phù hợp. 

II. Chương trình Lễ Giáng Sinh trực tuyến: Do tình hình dịch bệnh, nên Lễ Giáng Sinh sẽ được 

cử hành trực tuyến trên trang điện tử của Giáo phận: www.giaophanvinhlong.net. Giờ lễ như sau: 

- Lễ Đêm Giáng Sinh 24/12/2021 do ĐGM Giáo phận chủ sự vào lúc 20g00.  

- Lễ Sáng 25/12/2021 lúc 05g30. 

- Lễ Chiều 25/12/2021 lúc 17g00. 

Xin lưu ý về việc dự lễ trực tuyến:  

•  Tham dự Thánh lễ trực tuyến đúng giờ như khi đến tham dự tại Nhà thờ. 

•  Khi dự lễ cần phải chuẩn bị nơi đặt màn hình và trang phục mỗi người xứng hợp. 

III. Xin quý Cha cho tiến hành làm vệ sinh, phun thuốc khử trùng trong Nhà thờ và các phòng 

sinh hoạt trong khuôn viên Nhà thờ. 

Chúng ta cùng phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria 

và Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cho cơn đại dịch này sớm chấm dứt và ban 

bình an cho tất cả mọi người./.  

                                                            TL. Đức Giám Mục 

                 

 

                                                        

 

http://www.giaophanvinhlong.net/

