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THÔNG BÁO 

V/v: Chuyển lễ Đức Mẹ Linh Hồn Và Xác Lên Trời 
 

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ, quý Chủng sinh và toàn thể cộng đồng Dân Chúa 

Giáo phận Vinh 

Như quý Cha và anh chị em biết, lễ Cao Điểm Năm Thánh giáo phận sẽ được cử 

hành vào ngày 15 tháng 08 năm 2015, nhằm ngày lễ Đức Mẹ Linh Hồn Và Xác Lên 

Trời. Để thuận lợi cho việc tổ chức lễ Cao Điểm tại Giáo phận và lễ Đức Mẹ Linh 

Hồn Và Xác Lên Trời tại các giáo xứ, tôi quyết định như sau: 

- Tất cả các giáo xứ cử hành và mừng lễ Đức Mẹ Linh Hồn Và Xác Lên Trời vào 

Chúa Nhật, ngày 16 tháng 08 năm 2015. Trong ngày đó, các tín hữu kiêng việc 
xác; các cha xứ dâng lễ cho giáo dân; sau Thánh lễ chính, đọc Kinh dâng Giáo phận 

cho Đức Mẹ (theo bản văn đã được ban hành). 

- Việc ăn chay kiêng thịt dọn mình mừng lễ Quan thầy giáo phận vẫn giữ nguyên như 
đã quy định trong Lịch Phụng vụ năm 2014-2015, tức là thứ Năm, ngày 06 tháng 08 

năm 2015, nhằm ngày khai mạc Tuần Chín ngày.  

Vào dịp lễ Cao Điểm sắp tới, tôi tha thiết mời gọi tất cả quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, 

quý thầy Chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân quy tụ về trung tâm Xã Đoài, để 

hiệp cùng Chủ Chăn và đoàn con cái Giáo phận Vinh thân yêu dâng tâm tình cảm tạ 

Thiên Chúa và Mẹ Maria, qua Chương trình Diễn Nguyện được tổ chức vào lúc 
20h00’, ngày 14 tháng 08 và Thánh lễ Tạ ơn vào lúc 08h30’, ngày 15 tháng 08, tại 

Quảng trường Tòa Giám mục Xã Đoài. 

Mến chúc quý Cha và toàn thể anh chị em chuẩn bị mừng lễ sốt sắng, an vui và đón 

nhận được thật nhiều ơn lành của Chúa trong những ngày Đại lễ sắp tới. 

Hẹn gặp toàn thể anh chị em vào dịp lễ Cao Điểm Năm Thánh, 

 

Giám mục Giáo phận Vinh 

 

 

 

 

+ Phaolô Nguyễn Thái Hợp 


