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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 Giáo phận Vĩnh Long, 
 

Theo truyền thống, Giáo phận tổ chức các ngày hành hương kính Đức Mẹ tại Trung 
Tâm Fatima Vĩnh Long, vào ngày 12 và 13 tháng 5 hàng năm. 

Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phúc tạp, Chính 
phủ và các ngành chức năng đã có những công văn hướng dẫn việc phòng chống dịch 
bệnh, trong đó có đề nghị “tạm dừng tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo ...” 
có tập trung đông người. 

Chính vì thế, để bảo đảm sức khỏe cho mọi người, cũng như góp phần cộng tác 
trong việc đẩy lùi dịch bệnh, Đức Giám mục Giáo phận đã quyết định tạm dừng 
tổ chức Hành hương Kính Đức Mẹ vào ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2021, tại 
Trung tâm Fatima Vĩnh Long. 

Ngoài ra, Tòa Giám mục cũng xin lưu ý, trong những buổi cử hành phụng vụ tại địa 
phương: 

-   Xin quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, và anh chị em tín hữu tiếp tục đọc kinh Lời 
Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh của Ủy Ban Phụng Tự Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam.  

-  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, gìn giữ mọi 
người trong bình an, ân sủng và sớm chấm dứt cơn dịch bệnh. 
 

Xin quý Cha nhắc nhở và hướng dẫn anh chị em tín hữu trong Họ Đạo về nội dung 
thông báo này./. 

TL. Đức Giám Mục 
 
 
 

 
             
                


