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Paris, ngày 29 tháng 05 năm 2020 

 

V/v : Thông báo : tổ chức sinh hoạt cuối năm học 2019-2020 đoàn Kitô Vua Paris  

 

Kính thưa quý Gia Đình Thiếu Nhi, quý Giáo Lý Viên, quý Trưởng thân mến, 

 

Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa có chấm dứt : chúng con sẽ theo những đề nghị và nhu cầu của 

chính phủ Pháp sau khi cách ly ngày thứ hai 11 tháng 5 năm 2020. Cha Gioan VŨ Minh Sinh (Tuyên Uý 

đoàn Kitô Vua Paris) và ban điều hành đoàn chúng con đã quyết định :  

 

1. Không trở lại sinh hoạt trong tháng 5 tại Giáo Xứ. Cho tháng 6 thì sẽ tuỳ theo tình hình và những 

quyết định của Giáo Xứ Việt Nam Paris. 

 

2. Thánh lễ của các lớp Tuyên Xưng Đức Tin (TB 9/05/2020), Rước Lễ Trọng Thể (TB 16/05/2020), 

Chứng Nhân Đức Tin (TB 23/05/2020) sẽ bị hủy bỏ. 

2.1. Cha Tuyên Uý, ban điều hành đoàn và đại diện ban Giao Lý đang tìm một cách để tổ chức vào đầu năm 

học tới nếu được. 

2.2. Cô Anh Tú, GLV phụ trách lớp Tuyên Xưng Đức Tin, sẽ liên lạc với quý Phụ Huynh. 

 

3. Thánh lễ lớp Rước Lễ Lần Đầu (TB 13/06/2020) : tuỳ theo tình hình cuối tháng 5, chúng con sẽ báo cho 

Phụ Huynh và các em nếu có làm lễ vào ngày 13/06/2020 hoặc là dời ngày khác trong tháng 6, hoặc đầu 

năm khóa tới.  

 

4. Thánh lễ Thêm Sức (CN 21/06/2020) sẽ được dời vào đầu năm học năm tới : hiện tại cha Tuyên Uý 

chưa có định ngày.  

 

5. Trại hẹ 2020 tại Solesmes (9-10/08/2020) :  

5.1. Nhà dòng chưa biết khi nào sẽ có phép đón tiếp những nhóm sau khi cách ly. 

5.2. Cha Tuyên Uý và ban điều hành đoàn chúng con vẫn tiếp tục tổ chức.   

Chúng con xin thông báo là còn chỗ cho các Em ngành Ấu Nhi (8 tuổi trở lên, 19 chỗ) và Thiếu Nhi (13 chỗ). 

Quý Phụ Huynh có thể ghi danh qua mail : dkv.paris@gmail.com 

5.3. Nếu có thay đổi gì cha Tuyên Uý và ban điều hành chúng con sẽ quyết định và báo cho quý Phụ Huynh. 

                                                      
Chúng con kính chúc quý Gia Đình, quý Giáo Lý viên, quý Trưởng luôn bình an và tràn đầy hồng ân Thiên 
Chúa. 
 
 
Cha Tuyên Uý       Đoàn Trưởng 
Gioan Vũ Minh Sinh      Antôn Souppaya Jean-Michel 
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