
                           “Máu của các Thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh nhiều bông hạt Kitô hữu” 

GIÁO PHẬN VĨNH LONG 

TRUNG TÂM HÀNH HƢƠNG ĐÌNH KHAO 

 

THÔNG BÁO 

V/v cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn - Kính Thánh Philipphê Minh  

Bổn Mạng Giáo Phận Vĩnh Long. 
 

                        Đình Khao, ngày 01 tháng 6 năm 2019  
 

Kính gửi Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu. 

Hướng về Đất Việt hào hùng của đức tin, ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đấng kế vị Thánh 

Phêrô đã nhắn nhủ với người Việt Nam trên toàn thế giới rằng:“Máu các vị Tử Đạo là nguồn 

ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong Đức Tin. Giữa anh em, Đức Tin 

của Tổ Tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai”. 

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin như một gia sản quý giá, được ban cho chúng 

ta qua những giòng máu tử đạo kiên cường của ngày hôm qua. 

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành hồn xác, mà theo cách thế nhiệm mầu của 

Người, chúng ta đã nhận được trong cuộc sống của ngày hôm nay. 

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong lời khấn xin cho hình ảnh sáng ngời của các thánh tử đạo 

Việt Nam, trở thành sống động nơi đời sống đức tin các tín hữu của ngày mai. 

Với tất cả ý nghĩa đó, cùng với sự khích lệ của Đấng Bản Quyền giáo phận, chúng con 

kính đến Quý Cha, Quý Tu sĩ và Quý ông bà anh chị em thông báo này, như một lời mời tha 

thiết: một lần nữa trong hy sinh và kiên nhẫn, thực hiện cuộc hành hương về Đình Khao đất tổ, 

để cùng với toàn thể Giáo Phận thân yêu của mình, trọng thể cử hành: 

Thánh Lễ Tạ Ơn - Kính Thánh Philipphê Minh - Bổn Mạng Giáo Phận 

vào lúc 10 giờ sáng thứ tƣ, ngày 03 tháng 7 năm 2019. 

Cùng với lời cám ơn chân tình, chúng con hy vọng sẽ được đón tiếp sự hiện diện của đông 

đảo của cộng đoàn dân Chúa trong ngày lễ trọng đại này. 

Thân ái trong Chúa Kitô. 

         Kiến thị ĐGM Giáo Phận                                         Đặc trách TTHH Đình Khao 

 

 

                                                                                               Matthêu Nguyễn Tấn Thụy 

        + Phêrô Huỳnh Văn Hai   

           Giaùm Muïc Vónh Long 

 

NB. Để thuận lợi cho sự chuẩn bị riêng của mình,  

xin quý đoàn hành hương tự túc trong phần ẩm thực.  



 

 

THÁNH LỄ TẠ ƠN 

KÍNH THÁNH PHILIPPHÊ MINH 

BỔN MẠNG GIÁO PHẬN VĨNH LONG 

******* 

 

Chủ đề: “ Gƣơng Chứng Nhân” 

 

Chương trình: 

 

1. Thứ ba, 02.7.2019 

- 18g00: Thánh lễ khai mạc . 

- Sau Thánh lễ: Giờ Chầu Thánh Thể với Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót . 

 

2. Thứ tƣ, 03.7.2019 

- 7g00– 7g45: Đón tiếp – Giải tội  

- 7g45: Tập trung – Khai mạc 

- 8g00 – 8g45: Gƣơng Sống Đạo của Thánh Giuse Trùm Lựu 

- 8g45 – 9g30: Gƣơng Sống Ơn Gọi của Thánh Philipphê Minh 

- 9g30: Giải lao – Tập hát 

- 10g00: Thánh lễ Đại Triều – Mừng Bổn Mạng Giáo Phận Vĩnh Long. 

- Sau Thánh Lễ: Cơm Trưa 

 

BẾ MẠC                                                          

 


