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       Vĩnh long, ngày 13 tháng 05 năm 2022 

        

THƯ NGỎ 
 

Kính gởi:  Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, 

Anh Chị Em tín hữu Giáo phận Vĩnh Long, 

Quý Ân nhân và Thân nhân. 

 

Thời gian này là thời điểm vui mừng cho Giáo phận Vĩnh Long, ngày 28 tháng 01 năm 

2022, qua Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Vĩnh Long, Giáo phận chúng ta nhận được 

Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất. Quyền Sở Hữu Nhà Ở và Tài Sản Khác Gắn Liền 

Với Đất mã số DB 208480, đất Cơ sở Tôn giáo với diện tích là 8967,3 m2. Giáo phận Vĩnh 

Long sẽ xây dựng Trung tâm Mục vụ Giáo phận trên phần đất nầy. Kế đến, ngày 10 tháng 05 

năm 2022, Giấy Phép Xây dựng số 357/GPCT cũng được cấp phép để xây Trung tâm nầy. 

Theo cách tổ chức của Giáo Hội Công Giáo, thì mỗi Giáo phận có một Tòa Giám Mục, 

một Nhà Thờ Chính Tòa và các cơ sở khác đều tập trung vào nơi có đặt Tòa Giám Mục như 

Chủng Viện, Trung tâm Mục vụ... Giáo phận Vĩnh Long chúng ta chưa có Trung tâm Mục 

vụ. Vì thế, các sinh hoạt mục vụ của chúng ta phải nhờ đến Tiểu Chủng viện, nhờ đến Nhà 

Thờ Chính tòa.  

Trong năm 2022 nầy, chúng ta tiến hành xây Trung tâm Mục vụ trên phần đất kể trên 

để phục vụ sinh hoạt cho hơn 200.000 tín hữu, huấn luyện Quới chức - Giáo lý viên và các 

Hội Đoàn, thường huấn và tĩnh tâm các Linh mục đang làm việc Mục vụ tại 200 Họ Đạo và 

các Tu sĩ Nam Nữ trong Giáo phận. 

Hiện trạng cơ sở vật chất có trong phần đất được cấp đã xuống cấp trầm trọng không đáp 

ứng cho các sinh hoạt mục vụ của Giáo phận, do đó, ngoài việc trùng tu các cơ sở cũ, chúng ta 

cũng cần xây dựng mới các cơ sở để phục vụ cho các hoạt động mục vụ chung của Giáo phận. 

Việc trùng tu và xây dựng mới các cơ sở quá tốn kém và vượt quá khả năng của Giáo 

phận. Vì vậy, qua thư ngỏ này, tôi tha thiết kêu gọi lòng quảng đại của Quý Cha, Quý Tu Sĩ 

Nam Nữ và tất cả Anh Chị Em trong và ngoài Giáo phận Vĩnh Long, cùng chung tay giúp 

Giáo phận hoàn thành công việc xây dựng Trung tâm Mục vụ, để Giáo phận sớm có nơi tổ 

chức thuận tiện đúng với vai trò của Trung tâm nầy, sinh ích lợi cho đời sống Kitô hữu và 

việc truyền bá Tin Mừng.  

Tôi xin chân thành cám ơn anh chị em, nguyện xin Chúa chúc lành và ban thưởng bội 

hậu cho anh chị em. 

                                                                            Thân ái trong Chúa Kitô, 

 
                                                                                     + Phêrô Huỳnh Văn Hai, 

Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long 


