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THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC BÌNH THƯỜNG HÓA CÁC SINH HOẠT MỤC VỤ VÀ CỬ HÀNH THÁNH LỄ   

 
 

Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, và quý ông bà anh chị em trong giáo phận Thanh Hóa, 

Trong niềm vui mừng tạ ơn Chúa vì tại quê hương Việt Nam chúng ta, dịch bệnh Covid-19 đã 

bị đẩy lùi và từng bước được kiểm soát; căn cứ vào Thông báo số 177/TB-VPCP của Văn phòng 

Chính phủ, ký ngày 08/05/2020 và công văn số 304/TGCP-VP của Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành 

cùng ngày, Tòa Giám mục Thanh Hóa hân hoan thông báo:  

- Bắt đầu từ chiều thứ Bảy, 09.05.2020, việc cử hành Thánh lễ và tất cả các sinh hoạt mục vụ - 

phụng vụ trong toàn giáo phận Thanh Hóa trở lại bình thường. Tuy nhiên, cần thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh khi tập trung đông người. Tòa Giám mục không truyền hình trực tiếp 

các thánh lễ nữa, nhưng ước mong anh chị em sốt sắng duy trì giờ kinh chung gia đình, đặc biệt 

cùng nhau lần hạt Mân Côi như Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi.   

- Những anh chị em đã lãnh nhận Bí tích Hòa giải tập thể, cần thu xếp thời gian sớm nhất trở 

lại tòa giải tội để lãnh nhận Bí tích Hòa giải cá nhân như luật định. Xin các cha dành thời gian ngồi 

tòa để giúp các tín hữu lãnh nhận Bí tích Hòa giải.  

- Ủy ban Caritas Thanh Hóa đẩy mạnh công tác bác ái cứu trợ, để nâng đỡ anh chị em nghèo 

túng và bị ảnh hưởng vì đại dịch này.  

- Hiện nay, trên thế giới vẫn còn rất nhiều nước đang bị dịch bệnh covid-19 tàn phá nặng nề, 

chúng ta tiếp tục hiệp lời cầu nguyện cho mọi nước đẩy lùi được dịch bệnh này. Cộng đoàn dân 

Chúa giáo phận Thanh Hóa sẽ ăn chay vào ngày thứ Năm, 14.05.2020, để hiệp thông với Giáo Hội 

hoàn cầu, thiết tha xin Chúa cho nạn dịch mau chấm dứt và cuộc sống khắp nơi sớm đi vào ổn định.   

Cám ơn anh chị em đã nhiệt thành tỏ bày tình liên đới trách nhiệm trong thời gian vừa qua để 

chúng ta lại có thể cùng nhau cử hành lễ tế tạ ơn. Hy vọng thời gian xa vắng vừa qua sẽ làm tất cả 

chúng ta thêm khát khao mến yêu Thánh Thể và gia tăng tình bác ái huynh đệ.  

Cầu chúc anh chị em sống những ngày còn lại của Tháng Hoa trong an bình nhờ sự bầu cử của 

Đức Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc.  

       Tòa Giám Mục Thanh Hóa, ngày 09 tháng 05 năm 2020,  

 

           + Giuse Nguyễn Đức Cường 
       Giám mục Giáo phận Thanh Hóa  
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