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GIÁO PHẬN VINH 

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC 

  Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An 

  Điện thoại: (+84) 2383 861 171 

  Email: vptgmvinh@gmail.com 

 Số 0118/TM-TGM 

               Xã Đoài, ngày 17 tháng 01 năm 2018 
 

 

THƯ MỜI 

Tham dự ngày Hội ngộ Tất niên Đinh Dậu 2017  

& đón Năm mới Mậu Tuất 2018  

 
 

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sỹ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa trong đại 

gia đình Giáo phận Vinh 

Kính thưa quý Cha cùng toàn thể quý ông bà anh chị em, 

Theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mỗi độ Tết đến Xuân về, ai ai cũng mong ước 

được chia sẻ niềm vui sum họp và hội ngộ với người thân, bạn hữu trong tình gia đình 

hiệp nhất và yêu thương. Trong tâm tình đó, Đức cha Phaolô, Chủ chăn giáo phận, cũng 

mong muốn các thành viên trong đại gia đình giáo phận về lại ngôi Nhà chung Xã Đoài 

để cùng với ngài mừng hội ngộ Tất niên Đinh Dậu 2017 và chào đón Xuân mới Mậu 

Tuất 2018. Ngày hội ngộ được sắp xếp như sau: 

1. Thời gian: thứ Năm, ngày 08 tháng 02 năm 2018 (nhằm ngày 23 tháng Chạp 

năm Đinh Dậu). 

2. Địa điểm: Tòa Giám mục và Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài. 

3. Thành phần kính mời tham dự: 

– Quý Đức cha và toàn thể quý Cha trong giáo phận; 

– Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, chuẩn giáo xứ và giáo họ độc lập: mỗi đơn vị 01 

đại biểu; 

– Các Ban Mục vụ cấp giáo phận có thành viên giáo dân: mỗi ban 02 đại biểu; 

– Đại Chủng sinh: 10 đại biểu; 

– Dòng Mến Thánh giá Giáo phận Vinh: 10 đại biểu; 

– Dòng Chị em Bác ái Thouret: 10 đại biểu; 

– Hiệp hội Thừa sai Bác ái Giáo phận Vinh: 10 đại biểu; 

– Hiệp hội Đa minh Tin mừng Giáo phận Vinh: 10 đại biểu; 

– Hiệp hội Thánh Antôn Giáo phận Vinh: 10 đại biểu; 

– Các Hội dòng và Tu đoàn tông đồ khác hiện diện trong giáo phận: mỗi đơn vị 02 

đại biểu; 

– Phòng khám đa khoa TGM Xã Đoài: 05 đại biểu; 

– Hội Doanh nhân Công giáo: 10 đại biểu; 

– Hội Giáo chức Công giáo: 10 đại biểu; 

– Hội Sinh viên Công giáo: 10 đại biểu; 

– Nhóm Ca sĩ Công giáo: 10 đại biểu; 

– Các Hội đoàn cấp giáo phận khác: mỗi hội đoàn 05 đại biểu. 
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4. Chương trình: 

– 08h00’: Đón tiếp; 

– 09h00’: Gặp gỡ Đức Giám mục Giáo phận (tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài): Tâm 

tình Mục tử và Niềm vui Hội ngộ; 

– 10h00’: Giải lao; chuẩn bị Thánh lễ; 

– 10h15’: Thánh lễ Tạ ơn Tất niên tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài (xin quý Cha 

mang lễ phục trắng); 

– 11h30’: Tiệc mừng (tại nhà ăn Tòa Giám mục). 

Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo và trân trọng kính mời quý Đức cha, 

quý Cha và quý Đại biểu về tham dự cuộc Hội ngộ Tất niên và Mừng Xuân mới với gia 

đình giáo phận theo thời gian và địa điểm trên. 

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng là mùa Xuân vĩnh cửu ban muôn phúc lành và bình 

an cho mọi người và mọi gia đình trong giáo phận chúng ta. 

Hiệp nhất và bình an trong Chúa Kitô, 

   

T/M. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC 

  CHÁNH VĂN PHÒNG 
  

    

 

   

 Lm. Fx. Nguyễn Hồng Ân 


