
 
   VĂN PHÒNGTÒA 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: 25/TB-TGMCT/2022 

THÔNG BÁO  
           V/v. Lạc quyên cho quỹ “Đồng tiền Thánh Phêrô” 

Kính thưa:  
- Quý Cha trong giáo phận Cần Thơ; 
- Quý Bề Trên các Tu hội trong giáo phận Cần Thơ; 
- Quý Tu sĩ, Chủng sinh và ông bà anh chị em giáo dân. 

 
Văn phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ kính báo như sau:  
Theo thông báo của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám 

Mục Việt Nam, trong kỳ Hội Nghị Thường niên của Hội Đồng tại giáo phận Thái 
Bình ngày 25-29/04/2022, Đức TGM Marek ZALEWSKI đã nhắc lại nghĩa vụ đóng 
góp quỹ “Đồng Tiền Thánh Phêrô.” 

“Đồng tiền thánh Phêrô” là nguồn trợ giúp tài chính của các tín hữu cho Đức 
Thánh Cha, như dấu chỉ chia sẻ sự quan tâm của người kế vị thánh Phêrô đối với nhiều 
nhu cầu của Giáo hội hoàn vũ và các hoạt động bác ái giúp đỡ những người thiếu thốn. 
Số tiền thu được gửi đến Đức Thánh Cha, để hỗ trợ các sứ vụ của Giáo hội và các 
hoạt động bác ái. 

Năm nay, việc lạc quyên “Đồng tiền thánh Phêrô” trong giáo phận Cần Thơ 
được Đức cha Stephano quyết định thực hiện vào ngày Chúa Nhật 26 tháng 6 năm 
2022. 

Mong rằng chúng ta quảng đại đóng góp với lòng yêu mến Giáo hội và cách 
riêng với Đức Thánh Cha Phanxicô. Quý cha Chánh xứ và quý Bề trên vui lòng thông 
báo cho cộng đoàn biết cuộc lạc quyên và xin gửi kết quả về Văn phòng Tòa Giám 
Mục sớm sau ngày lạc quyên. 

Trân trọng./. 
       Thành phố Cần Thơ, 18.5.2022  

 
              Gioan Trần Trọng Dung 
        Linh mục Chưởng ấn 
          
 

    
 


