Thông Báo Hủy Bỏ việc Tổ Chức ĐH LCTX 2020
Liên quan đến vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngày 05 tháng
03 năm 2020 vừa qua, Tiểu bang California đã công bố tình trạng
khẩn cấp trên toàn Tiểu bang, nhằm đối phó với diễn biến hết sức
phức tạp của đại dịch Coronavirus. Cơn đại dịch đang lan nhanh trên
diện rộng. Thế nên, kể từ ngày 11 tháng 03 vừa qua, trường Đại học
Cal-State Long Beach, nơi diễn ra ĐH LCTX hàng năm, đã thông
báo cho sinh viên được nghỉ học tại trường, và các lớp học sẽ tiếp
tục qua internet. Bên cạnh đó, giáo quyền địa phương cũng đã có
những hướng dẫn mục vụ ngoại thường, nhằm hạn chế tối đa việc
tiếp xúc trực tiếp bằng tay trong các Thánh lễ và các nghi thức
phụng vụ khác. Giáo quyền cũng khuyến cáo việc hạn chế tối đa
những buổi tụ họp đông người, ngoài Thánh lễ, tại các giáo xứ.
Trong bối cảnh đó, vì quan tâm đến sức khỏe của Cộng đồng Dân
Chúa, Phụ Tỉnh DCCT Hải Ngoại chính thức hủy bỏ việc tổ chức
Đại Hội Suy Tôn LCTX Kỳ XX, vào ngày 19 tháng 04 năm 2020
này.
Chúng tôi trân trọng thông báo và cáo lỗi cùng cộng đồng Dân
Chúa vì sự cố đáng tiếc này. Chúng tôi cũng chân thành tri ân quý
ân nhân xa gần, quý anh chị em thiện nguyện viên, đã, đang và vẫn
luôn cầu nguyện, hỗ trợ chúng tôi bằng cách này cách khác trong
việc tổ chức ĐH LCTX hằng năm. Nguyện xin LCTX, qua lời bầu
cử của Mẹ Hằng Cứu Giúp, ban ơn chữa lành cho các nạn nhân của
dịch bệnh trên toàn thế giới, cũng như, xin Chúa thương an ủi và
nâng đỡ gia đình họ trong lúc khó khăn này. Với lòng tín thác tuyệt
đối vào LCTX, xin cộng đồng Dân Chúa hiệp lời cầu nguyện cùng
Hội Thánh, để LCTX luôn tuôn đổ chan chứa trên cuộc đời mỗi
người và toàn thể nhân loại. Hẹn gặp lại quý vị trong ĐH LCTX Kỳ
thứ XXI, năm 2021.

