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Paris, ngày 2 tháng 06 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 vùng Paris – Île-de-France thuộc vùng màu cam (zone orange), nghĩa là bệnh dịch Covid-19 vẫn còn cao. Thứ 

bảy 30 tháng 5 vừa qua, Cha Tuyên Uý cùng ban điều hành đoàn và quý đại diện các ban Thiếu Nhi đã họp lại 

để bàn về cuối năm sinh hoạt 2019-2020 và đầu niên khóa tới. Đây là những quyết định của cha Gioan VŨ Minh 

Sinh, Tuyên Uý đoàn Kitô Vua Paris : 

 

1. Theo chỉ định của Cha Gilbert NGUYỄN Kim Sang, cha Giám Đốc GXVN Paris : tạm ngưng các sinh hoạt của 

tất cả các đoàn ở Giáo Xứ. Vì thề đoàn Kitô Vua Paris sẽ không trở lại sinh hoạt trong tháng 6 tại Giáo 

Xứ cho tới đầu niên khóa tới. 

 

2. Thánh lễ của các lớp Rước Lễ Lần Đầu (TB 13/05/2020), Thêm Sức (CN 21/05/2020) sẽ bị hủy bỏ.  

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

năm học tới và ban điều hành chúng con cùng với các Giáo Lý Viên phụ trách sẽ báo cho quý Gia Đình. 

 

3. Trại hẹ 2020 tại Solesmes (10-19/08/2020) : 

2.1. Sẽ không có tổ chức trại hè vì có nhiều hạn chế. 

2.2. Chúng con sẽ trả tiền lại cho quý Phụ Huynh vào đầu niên khóa tới, cộng thêm tiền Sa Mạc Phục Sinh cho 

những gia đình mà đã ghi danh. 

 

4. Như Giáo Xứ đã thông báo : có thánh lễ chiều thứ bảy lúc 18g, ưu tiên cho Thiếu Nhi, vì thế, nếu như quý 

Phụ Huynh dẫn con mình đi dự lễ, xin quý Phụ Huynh cho các Em mặc đồng phục. Xin nhắc, quý Phụ Huynh nhớ 

mang đi theo khẩu trang. 

    

 

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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