
Toà Tổng Giám Mục, ngày 13 tháng 10 năm 2018 

 

 

 

Kính gởi : Quý Cha, 

Quý cộng đoàn giáo xứ tại Việt Nam và ở nước ngoài 

đang sử dụng quyển “Lời Nguyện Tín Hữu”  

của linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân 
 

Trích yếu : V/v Đổi sách “Lời Nguyện Tín Hữu” 

Thưa quý cha và anh chị em, 

Trong thư gởi quý cha và anh chị em đề ngày 31 tháng 07 năm 2018, tôi 

đã chia sẻ với quý cha và anh chị em về việc biên soạn quyển “Lời nguyện tín 

hữu”, cũng như sự việc đáng tiếc xảy ra khi tôi cho phép một giáo dân đánh vi 

tính và in lại quyển sách này. 

Nay tôi đã hoàn tất việc hiệu đính lần thứ ba quyển sách này, và việc in 

ấn cũng đã xong. Do đó, mời quý cha và quý giáo xứ đang sử dụng quyển “Lời 

nguyện tín hữu” do tôi biên soạn, vui lòng mang quyển sách cũ đến văn phòng 

Toà Tổng Giám Mục 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh, lầu 2, phòng 222 hoặc Nhà sách Đức Bà Hoà Bình, 1 Quảng trường 

Công Xã Paris (trong khuôn viên nhà xứ Chính Toà) để đổi quyển mới, kể từ hôm 

nay, ngày 13.10.2018, trong giờ hành chánh (1). 

Trong trường hợp ở xa hoặc ở nước ngoài, xin gởi quyển cũ qua đường 

bưu điện, chúng tôi sẽ gởi quyển mới theo địa chỉ ghi trên bao thư. 

Lm. Tổng Đại Diện 

Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

Inhaxiô Hồ Văn Xuân 

 

 

 

 

 

 

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC 

180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 (84.28) 3930 3828 

E.mail : tgmsaigon@gmail.com 

 

 

 

(1)  
Toà Tổng Giám Mục  

Từ thứ Hai đến thứ Sáu   Sáng  : 07g30 – 11g30 

 Chiều : 14g00 – 16g30 

Thứ Bảy  : 08g00 – 11g00 

Nhà sách Đức Bà Hoà Bình    028 3825 0745 

Từ thứ Ba đến Chúa nhật  Sáng  : 08g00 – 11g30 

 Chiều : 14g00 – 17g30 

Thứ Hai : nghỉ cả ngày 

 

 


