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               Ngày 04/06/20

   THƯ THÔNG BÁO 

Trích yếu: v/v  Đại Dịch Covid-19 

 

Kính Gởi:         -    Quý Cha 

- Quý Đại diện các Cộng đoàn, Hội đoàn 

- Quý cụ, Quý ông bà anh chị em trong Cộng đồng 

- Ban điều hành thanh thiếu niên toàn quốc. 

Kính thưa Quý cha cùng toàn thể Quý vị, 

 

Chúng ta đang sống trong những chuỗi ngày của cơn Đại Dịch Covid-19, đã làm tổn 

thương nặng nề đến toàn cầu, làm xáo trộn cuộc sống và công việc mưu sinh của 

hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới. Để tránh những sự lây nhiễm trong Cộng 

đồng và thực hiện đúng những yêu cầu của Chính phủ . Ban chấp hành trân trọng 

thông báo những sinh hoạt trong năm 2020 đã, và sẽ không tổ chức: 

 Đại Hội thường niên ngày 24/04/2020 

 Sinh hoạt ca đoàn tổng hợp ngày 06/06/2020 

 Mừng kỷ niệm 25 Linh mục cha Phêrô Nguyễn Kim Thăng ngày 20/06/2020 

 Đại lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 15/08/2020 

 Tổng kết sổ vàng tri ân đến các Thương Phế Binh QLVNCH sẽ dời vào Đại 

hội thường niên năm 2021, thay vì tổng kết vào đại hội thường niên 2020 

 ( Quý đại diện các cộng đoàn tiếp tục nhận sự đóng góp của bà con giáo dân). 

Chương trình dự định sẽ tổ chức khi được sự cho phép của Chính phủ: 

 Mừng Chúa Giáng Sinh ngày 12/12/2020 

 Mừng tết nguyên đán ngày 06/02/2021. 

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người đã tử vong vì Covid-19, tất cả các 

bệnh nhân, y, Bác sĩ những người chăm sóc cho họ, các nhà khoa học đang cố gắng 

hết sức để tìm cách khắc phục đại dịch và phá vỡ chuỗi lây lan của Virus. 

 



Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria  luôn đồng hành, gìn giữ  

Quý cha và tất cả Quý vị trong Cộng đồng an lành, sức khỏe dồi dào.  

Trân Trọng Kính Chào. 

 

TM / BCHCĐCGVN.DK 

Nguyễn Khánh Hải 

Chủ Tịch 

 

 

 


