
 
 

   TÒA GIÁM MỤC CẦN THƠ 
       Số 12 Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

  Đt: 0292 3813655    Email: tgmcantho@gmail.com 

           Số: 88/TB-TGMCT/2021 

 
THÔNG BÁO  

         V/v. Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục GPCT năm 2021 

Kính thưa quý Cha Quản hạt và quý Cha, 

Căn cứ ý kiến của Lãnh đạo Ban Tôn Giáo thành phố Cần Thơ, trong hai tuần 
cuối của tháng 11.2021, nếu dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Cần Thơ vẫn kiểm soát 
được ở “Tình trạng bình thường mới,” Cấp 01 như hiện nay, cũng như giữ nghiêm 
5K, và thực hiện khai báo sổ y tế điện tử cá nhân, Tuần Tĩnh tâm năm 2021 của Linh 
mục đoàn giáo phận Cần Thơ sẽ được tổ chức. 

Tuy nhiên, theo Đức cha giáo phận Stêphanô Tri Bửu Thiên, những ngày tĩnh 
tâm năm 2021 sẽ có những thay đổi như sau: 

1. Tất cả quý cha sẽ có mặt tại Đại Chủng Viện Thánh Quý trước giờ cơm 
18g00, chiều thứ Hai, ngày 22.11.2021; 

2. Ba ngày trọn, từ thứ Ba, ngày 23.11.2021, đến thứ Năm, ngày 25.11.2021, 
dành hoàn toàn cho việc thiêng liêng; 

3. Ngày thứ Sáu 26.11.2021, sau Thánh Lễ sáng, việc tĩnh tâm kết thúc; 

4. Không có những cuộc hội thảo hay báo cáo mục vụ; 

5. Vì lợi ích chung, yêu cầu quý cha giữ nghiêm túc 5K và các biện pháp khác 
phòng chống Covid-19, như là không tập trung nhóm hoặc từng hai (02) người nói 
chuyện hoặc chia sẻ mục vụ, đời sống trong các giờ suy tư, cầu nguyện cá nhân và 
các giờ tự do; 

6. Nếu do dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, chương trình tĩnh tâm 
năm có thay đổi, chúng con sẽ kính báo đến quý Cha. 

Văn phòng Tòa giám mục Cần Thơ trân trọng kính báo./. 

               Thành phố Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2021 

              
        Gioan Trần Trọng Dung 
                            Linh mục Chưởng ấn 
 


