
 

MUỐN ĐƯỢC RỬA TỘI BỞI ĐỨC CHA? 

(rửa tội đại trào) 
 

 

 
 

NGHI THỨC PHỤNG VỤ MỚI TRONG BÍ TÍCH RỬA TỘI: Trân 

trọng kính mời đến dự cuộc rửa tội đại trào tại nhà thờ chánh tòa st. Olav, 

Oslo thứ 7 ngày 2 tháng 12. 

 

Nhân dịp ra mắt và chính thức sử dụng tập nghi thức phụng vụ mới trong 

cử hành bí tích rửa tội cho trẻ em, và quyển Kinh Thánh 2011 tại giáo hội 

công giáo giáo phận Oslo, xin kính mời đến dự buổi rửa tội đại trào tại 

nhà thờ chánh tòa st. Olav, Oslo thứ 7 ngày 2 tháng 12 năm 2017 lúc 16g. 

00. 

 

Tất cả các trẻ em thuộc các giáo xứ khác nhau tại Oslo và các vùng lân 

cận được mời gọi đến lãnh nhận bí tích rửa tội trong dịp này, khoảng 5 

hoặc 10 trẻ em. Đức cha Bernt Eidsvig Can. Reg sẽ chính tay rửa tội cho 

các em. Đây sẽ là một cử hành trọng thể với các bài  đọc và âm nhạc. Nghi 

thức được cử hành bằng tiếng Nauy. 

 



Những người có con muốn được rửa tội, xin liên lạc trực tiếp với giáo xứ 

của mình. Tại đây, quý vị sẽ được chuẩn bị cho việc rửa tội và các giấy tờ 

liên quan. Những giáo xứ nào có những người đăng ký xin rửa tội, xin liên 

lạc ngay với giáo xứ st. Olav để được ghi danh các em và gia đình có con 

sẽ được rửa tội. 

 

Nghi thức phụng vụ trong cử hành  bí tích rửa tội cho trẻ em này, là kết 

quả làm việc lâu dài của ban phụng vụ của giáo hội công giáo Nauy. 

 

"Kinh Thánh 2011" là bản dịch Kinh Thánh của Hội Kinh Thánh đã được 

ra mắt trong vài năm gần đây, và là quyển Kinh Thánh mà giáo hội công 

giáo đưa vào sử dụng trong phụng vụ trong tương lai, sau khi đã cân nhắc 

và lượng định kỹ lưỡng. 


