
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC VĨNH LONG 

103 Đường 3 Tháng 2,Tp Vĩnh Long 
 

    Vĩnh Long, ngày 07 tháng 10 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

(V/v Hưởng ứng đề nghị của HĐGMVN: cầu nguyện xin ơn chữa lành mùa đại dịch) 
 

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ, và Anh chị em tín hữu Giáo phận Vĩnh Long. 
 

Hưởng ứng đề nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trước tình hình diễn biến phức tạp 

của dịch Covid-19, trong tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và cùng với Giáo hội cầu 

nguyện cho cơn đại dịch sớm chấm dứt. Văn phòng Tòa Giám mục xin gửi đến Quý Cha 

cùng các cộng đoàn trong Giáo phận Vĩnh Long một số điểm lưu ý như sau: 
 

1. Chúa nhật 17 tháng 10 năm 2021 được chọn làm Ngày toàn quốc cầu nguyện xin ơn 

chữa lành mùa đại dịch: Chúng ta đã biết dịch Covid-19 đã gây bao tổn hại về sinh mạng 

và ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của mọi người.  

Giáo phận chúng ta sẽ dành ngày đó để cùng tha thiết xin Chúa nhân từ thương xót nhân 

loại và cho đại dịch mau chấm dứt: 

- Vào các ngày 14,15 và 16 tháng 10 năm 2021, toàn Giáo phận cùng thực hiện Tam 

Nhật Cầu nguyện. Xin Quý Cha hướng dẫn và phổ biến cho giáo dân trong Họ Đạo 

cùng thực hiện Giờ Cầu nguyện chung trong gia đình: Lần Chuỗi Mân Côi hoặc làm 

Giờ Thánh để hiệp thông cầu nguyện cùng với Giáo Hội.  

- Chúa nhật 17 tháng 10 năm 2021, xin Quý Cha dâng lễ theo ý chỉ xin ơn chữa lành 

mùa đại dịch và sử dụng Bộ Lễ của Bộ Phụng Tự (Bản dịch của UBPT trực thuộc 

HĐGMVN, trong phần phụ chú đính kèm) 

Ngoài Thánh lễ, các cộng đoàn và các gia đình nên tham dự chầu Thánh Thể cầu 

nguyện theo ý chỉ này. Trong hoàn cảnh các sinh hoạt tôn giáo chưa thể trở lại bình 

thường, vào Chúa nhật ngày 17 tháng 10, đề nghị mọi người tham dự Thánh lễ và các 

việc đạo đức cầu nguyện xin ơn chữa lành mùa đại dịch trực tuyến (online) trên trang 

điện tử của Giáo phận: www.giaophanvinhlong.net, như sau: 

• Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 08g00 sáng. 

• Chầu thánh Thể: lúc 16g00. 

2. Thứ Sáu 22 tháng 10 cũng được HĐGM Việt Nam chọn làm “ Ngày toàn quốc giữ 

chay” để cầu nguyện cho đại dịch mau chấm dứt. Xin Quý Cha nhắc nhở giáo dân hưởng 

ứng bằng việc ăn chay kiêng thịt ngày đó (như vẫn làm vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu 

Tuần Thánh), đồng thời mỗi người làm một việc thiện để giúp đỡ các nạn nhân đại dịch. 

3. Khử Trùng trong khu vực Nhà thờ : Quý Cha và các cộng đoàn cho tiến hành làm vệ 

sinh, phun thuốc khử trùng trong Nhà thờ và các phòng sinh hoạt trong khuôn viên Nhà thờ.  
 

Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ, và anh chị em thân mến, trước sự hoành hành của đại dịch 

Covid, chúng ta tín thác hoàn toàn vào Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả 

Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các Thánh, chúng ta tin lời cầu nguyện tha thiết cùng 

với sự hy sinh sẽ được Chúa nhậm lời và Người sẽ cứu nhân loại khỏi thảm họa đại dịch. 

TL. Đức Giám Mục 

 

http://www.giaophanvinhlong.net/

