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Thái Hoà, ngày 17 tháng 02 năm 2020 

 

THƯ BÁO  

HOÃN KHOÁ TĨNH TÂM VÀ PHÚT HỒI TÂM  

MÙA CHAY 2020 

 

Kính thưa: Quý Cha Quản Hạt 

Quý Cha Đặc trách Huấn giáo 

Quý Cha xứ và Cha phó 

Quý sơ Trợ uý 

Các anh chị Giáo lý viên – Huynh trưởng  

Theo kế hoạch chúng con đã trình quý Cha: Chúa nhật I Mùa Chay, chúng con sẽ có khoá tĩnh 

tâm và Phút hồi tâm dành cho các anh chị em Giáo lý viên – Huynh trưởng trong giáo phận.  

Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (COVID-19) gây ra 

đang vào giai đoạn cao điểm bùng phát, chúng con đã lãnh ý Đức Cha và xin kính báo đến quý Cha, 

quý Trợ uý và các anh chị Giáo lý viên - Huynh trưởng như sau: 

1. Tạm ngưng đợt Tĩnh tâm và phút hồi tâm Mùa chay năm 2020. Khi nào điều kiện 

có thể, chúng con sẽ thông báo lại. 

2. Xin quý Trợ uý và các anh chị Giáo lý viên – Huynh trưởng tiếp tục cùng với các em 

thiếu nhi hy sinh, cầu nguyện, lần chuỗi Mân côi xin Chúa và Đức Mẹ thương cứu giúp 

thế giới và đất nước chúng ta trong đại dịch này. 

3. Về việc học giáo lý của các em, tuỳ theo tình hình dịch bệnh tại mỗi vùng và theo sự 

quyết định của cha chánh xứ. 

Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho công cuộc huấn giáo của chúng ta, gìn giữ 

chúng ta khỏi mọi sự dữ. 

 

Hiệp thông trong lời cầu nguyện 

         Linh mục Giuse ĐỖ ĐỨC TRÍ 

 


