




   Ngày 15 tháng 08 năm 2023  kỷ niệm

50 năm cung hiến Nhà Thờ Chánh Tòa

Long Xuyên. Đây là cơ hội để Giáo phận

nhìn lại chặng đường 50 năm qua, với sự

hiện diện của Nhà Thờ Chánh Tòa là

điển hình cho các sinh hoạt tại các nhà

thờ rải rác trong Giáo phận. 

   Vì thế, Giáo phận tận dụng mốc thời

gian này để cùng nhau tạ ơn Chúa, tri

ân các bậc tiền nhân và các ân nhân,

cũng như để sám hối, hòa giải và canh

tân với niềm hy vọng tiến về phía trước.

Đồng thời, đây cũng là dịp để cho toàn

thể dân Chúa trong Giáo phận cầu

nguyện và nâng cao ý thức trách nhiệm

xây dựng hiệp nhất và bình an trong

Giáo phận, nhất là đẩy mạnh công cuộc

loan báo Tin Mừng. 

Lời ngỏ
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   Đức Giám mục Giáo phận đã đề ra

những hoạt động tôn giáo và bác ái từ

thiện nhằm mang lại nhiều ích lợi thiêng

liêng cho các tín hữu. Đồng thời ngài mời

gọi tất cả thành phần dân Chúa trong

Giáo phận tích cực tham gia những sinh

hoạt trong Năm Thánh đó là: siêng năng

tham dự Thánh Lễ, các giờ Chầu Thánh

Thể, các giờ kinh chung trong gia đình, và

tích cực đóng góp cho công việc bác ái từ

thiện trong Giáo họ, Giáo xứ, Giáo phận

của mình.

   Đó chính là những nỗ lực nhỏ bé của

mỗi người, để bày tỏ tâm tình cảm tạ

Hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã tuôn

đổ trên Giáo phận Long Xuyên chúng

ta, để bày tỏ lòng tri ân các bậc tiền

nhân và ân nhân đã hy sinh, góp sức

xây dựng nên Giáo phận và nhà thờ

Chánh Tòa Long Xuyên như hiện nay,

và cũng là để xứng đáng lãnh nhận

những ơn ban trọng đại mà Thiên Chúa

sẽ tiếp tục đổ xuống trên Giáo phận và

từng người chúng ta nữa. 

                        NHÓM NGHIÊN HUẤN
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    Để gia tăng lòng đạo đức cho các tín

hữu và phần rỗi các linh hồn, TÒA ÂN GIẢI

TỐI CAO, do năng quyền nhận được cách

đặc biệt từ Cha và Thầy chúng ta trong

Chúa Kitô là Đức Thánh Cha Phanxicô,

Đấng được chọn làm Giáo Hoàng theo ý

Chúa quan phòng, ân cần lắng nghe lời

thỉnh cầu mà Đức Cha Giuse Trần Văn

Toản, Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên

kính trình, sẵn lòng ban Ơn Toàn Xá từ kho

tàng thiêng liêng của Hội Thánh nhân dịp

kỷ niệm 50 năm cung hiến Nhà Thờ Chánh

Tòa tước hiệu Đức Maria Trinh Nữ Vương

của Giáo Phận Long Xuyên, với các điều

kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và

cầu  nguyện  theo  ý Đức Giáo Hoàng) cho 

Sắc lệnh

 
Số: 956/22/I

SẮC LỆNH
I
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các tín hữu thật lòng thống hối, và nhờ

lòng mến thúc đẩy, kể từ ngày 15 tháng

08 năm 2022 đến ngày 15 tháng 08 năm

2023, hành hương kính viếng Nhà Thờ

Chánh Tòa này với lòng sốt mến, tham dự

các cử hành đặc biệt của Năm Thánh, cầu

nguyện chung với cộng đoàn hay ít là dành

một khoảng thời gian xứng hợp sốt sắng

xét mình riêng, sau đó kết thúc bằng Kinh

Lạy Cha, Kinh Tin Kính, và khẩn cầu với

Đức Trinh Nữ Maria. Ai được lãnh nhận Ơn

Toàn Xá này cũng có thể nhường lại cho

linh hồn các tín hữu còn bị giam cầm nơi

luyện ngục.

    Những người già yếu, bệnh tật và tất cả

những ai vì lý do chính đáng không thể rời

khỏi nơi mình ở cũng được lãnh nhận Ơn

Toàn Xá, miễn là giục lòng chê ghét mọi

tội lỗi và có ý sẽ chu toàn sớm hết sức ba

điều kiện thông thường, hiệp thông thiêng

liêng với các cử hành Năm Thánh, dâng

những kinh nguyện, những đau khổ hoặc

những khó khăn của cuộc sống mình cho

Thiên Chúa từ nhân.
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  Vì vậy, để việc đến với Chúa qua quyền

đóng mở của Hội Thánh được trở nên dễ

dàng hơn nhờ đức ái mục tử, Tòa Ân Giải

ân cần mời gọi Giáo Sĩ xá giải của Giáo

Phận, Giáo Sĩ Nhà Thờ Chánh Tòa cùng

các Linh Mục có năng quyền giải tội lắng

nghe các hối nhân xưng thú và mau mắn

rộng lượng ban ơn xá giải cho họ.

  Những gì được ban hành trên đây có giá

trị chỉ cho nơi này. Bất chấp tất cả những

gì trái ngược. 

 Được ban hành tại Rôma, từ trụ sở của

Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 08 tháng 08

năm Chúa Nhập Thể 2022.

    Linh Mục CHRISTOPHORUS NYKIEL 

   Chánh Văn phòng Tòa Ân Giải Tối Cao 

(đã ấn ký) 

 

Hồng Y MAURUS PIACENZA 

Chánh Án Tòa Ân Giải Tối Cao 

(đã ấn ký) 
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TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO

Số: 957/22/I

Sắc lệnh 

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, do năng quyền nhận 
được cách đặc biệt từ Cha và Thầy của 
chúng ta trong Chúa Kitô là Đức Thánh 
Cha Phanxicô, làm Giáo Hoàng theo ý 
Chúa quan phòng, sẵn lòng ban cho Đức 
Cha khả kính Giuse Trần Văn Toản, Giám 
Mục Giáo Phận Long Xuyên trong Năm 
Thánh Nhà Thờ Chánh Tòa, vào ngày được 
chọn vì lợi ích của các tín hữu, sau khi cử 
hành các Nghi Lễ Thánh được quyền ban 
Phép Lành của Đức Thánh Cha kèm theo 
Ơn Toàn Xá với các điều kiện thông thường 
(xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý 
Đức Giáo Hoàng) cho mọi Kitô hữu có lòng 
sám hối thực sự và nhờ đức mến thúc đẩy, 
đã tham dự chính các Nghi Lễ này.
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Bất chấp tất cả những gì trái ngược.

Được ban hành tại Rôma, từ trụ sở cùa Tòa

Ân Giải Tối Cao, ngày 08 tháng 08 năm

Chúa Nhập Thể 2022.

Các kitô hữu sốt sắng muốn lãnh nhận

Phép Lành của Đức Thánh Cha, nhưng vì

hoàn cảnh hữu lý, không thể tham dự cách

thể lý vào các Nghi Lễ Thánh, thì theo luật,

vẫn có thể được hưởng Ơn Toàn Xá, miễn

là với ý hướng đạo đức theo dõi qua các

phương tiện truyền hình hay truyền thanh

chính các nghi lễ ấy trong khi đang được

cử hành.

  

 Hồng y MAURUS PIACENZA

 Chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao 

  

 

  Linh mục CHRISTOPHORUS NYKIEL

  Chánh văn phòng Tòa Ân Giải Tối Cao
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1958
KHỞI CÔNG XÂY CẤT
Năm 1958, khi Long Xuyên còn thuộc
Giáo phận Cần Thơ, cha sở Piô Nguyễn
Hữu Mỹ đã khởi công xây cất nhà thờ
này, để thay thế nhà thờ cũ, quá bé
nhỏ. Ngài đã vận dụng mọi cách để có
tiền, như quyên góp, ký sổ vàng, mở
tombola, vv.. tuy nhiên chỉ xây được
một cái nền, rồi phải đình chỉ.

1960

NHÀ THỜ CHÁNH TÒA LONG XUYÊN

lịch sử hình thành

THIẾT LẬP HÀNG GIÁO PHẨM 

Nhà thờ cũ họ Long Xuyên không
được Toà Thánh coi nhận là nhà thờ
Chánh toà, cho nên trong sắc lệnh
“Venerabilium nostrorum” đề ngày 24
tháng 11 năm 1960, thiết lập hàng
giáo phẩm Việt Nam, khi nói đến Long
Xuyên, thì có câu: “Với Nhà Thờ
Chánh Toà sắp được xây dựng”. Nhà
Thờ Chánh Toà là nơi Đức Giám mục
đặt toà của Ngài (cathédra), tượng
trưng cho quyền hành cai trị và là
nguyên tắc hợp nhất dân Chúa.

II
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1962
CỔ ĐỘNG QUYÊN GÓP
Năm 1962-1963, Cha sở và Toà Giám
mục lại bắt đầu cổ động quyên góp nơi
giáo dân và xin Toà Thánh viện trợ
cũng như ân nhân ngoại quốc giúp đỡ,
để có thể tiếp tục và hoàn thành ngôi
Nhà Thờ Chánh Toà. Việc quyên góp
không được bao nhiêu, tính tổng cộng
chừng 6 triệu rưỡi. Toà Thánh cho được
3 triệu rưỡi. May mắn là những năm đi
họp Công đồng Vatican II (1962-1965).
Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ có
dịp tiếp xúc với nhiều nơi và đã xin
được đủ tiền xây nhà thờ này, mà kinh
phí tổng quát là 30 triệu. 

1965
VIỆC XÂY DỰNG BỊ GIÁN ĐOẠN

Vì trong thời chiến tranh, kiến trúc sư
ở Sài Gòn không mấy khi lui tới được,
vì thiếu an ninh dọc đường, vì trăm lý
do khác nữa. Cho nên công việc cũng
không được như ý nguyện. Khi làm
việc gì ai cũng muốn cho chóng xong.
Việc xây cất Nhà Thờ Chánh Toà Long
Xuyên cũng chỉ mong mỏi chóng đến
ngày cung hiến cho Thiên Chúa, dưới
tước hiệu Đức Mẹ Maria, Nữ Vương
Hoà Bình. Nhưng trong thời chiến
tranh đã gặp biết bao trở ngại.

1963
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1973
KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ
Với sự cầu nguyện, hy sinh và công lao
vất vả của  bao nhiêu người, Nhà Thờ
Chánh Tòa đã được hoàn thành. Nhà
thờ dài 60m, rộng 18m (ở tay thánh giá
26m ), cao 20m, với cây tháp 55m.

Vì trong thời chiến tranh, lễ khánh
thành đã được tổ chức đơn giản, vào
dịp lễ Đức Mẹ Lên Trời, ngày 15.8.1973,
với sự hiện diện của 5 vị Giám mục và
vô số giáo hữu của Giáo phận đã tuôn
về Long Xuyên mừng lễ và nhân tiện
lãnh ơn toàn xá của năm thánh.

1975
HÒA BÌNH ĐÃ ĐẾN

Gần 2 năm sau lễ khánh thành, cụ thể
là ngày 30/4/1975, chiến tranh chấm
dứt, đất nước được hoà bình và thống
nhất. Hơn thế nữa! Đức Mẹ còn ban
cho Giáo phận Long Xuyên một Đức
Giám mục phó (Gioan Baotixita Bùi
Tuần), để giúp Đức Cha Micae coi sóc
Giáo phận, với quyền kế vị ngài.

Giáo phận Long xuyên tiếp tục cầu
nguyện và hy sinh cho hoà bình, với
niềm cậy trông chắc chắn, vì biết Đức
Mẹ luôn cầu bầu cho Giáo phận.
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Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên
hiện nay tọa lạc tại số 9 đường
Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long,
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An
Giang.
Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên
tiếp giáp với 3 con đường chính của
phường Mỹ Long. Phía trước là
đường Nguyễn Huệ rộng rãi với
công viên và cũng là phố đi bộ. Bên
cạnh là đường Trần Hưng Đạo luôn
nhộn nhịp với đủ loại phương tiện
lưu thông và đây cũng là con đường
huyết mạch đi qua thành phố Long
Xuyên. Bên cạnh Nhà Thờ Chánh
Tòa là Trung Tâm Mục Vụ - Tiền
Chủng Viện Têrêsa - Tòa Giám Mục.
 

Ngày thường nhà thờ có 02 thánh
lễ sáng lúc 4h30' và tối lúc 18h00', 
 Chúa Nhật có 04 thánh lễ: sáng:
5h00' và 7h30' chiều tối: 16h00' và
18h00'. 

Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên
ngày nay rất đẹp, là điểm nhấn của
thành phố với tháp chuông cao vút
giữa trời xanh.

2022
NHÀ THỜ CHÁNH TÒA NGÀY NAY 
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 Ý NGHĨA KIẾN TRÚC

1

THÁNH GIÁ VÀ 
TƯỢNG CHÚA GIÊ SU CHỊU NẠN 2

5

3

NHÀ THỜ CHÁNH TÒA LONG XUYÊN

THÁP CHUÔNG

TRÁI ĐÂ� T

TƯỢNG ĐỨC MẸ 
NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

CÁC Ô KÍNH MÀU 4

"Phải cầu nguyện và hy sinh mới trông được hoà bình."

III
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   Nhà thờ là biểu
tượng cho sự hiện
diện của Thiên Chúa
giữa con người. Nhà
thờ Chánh Tòa Long
Xuyên được xem
như “nhà thờ mẹ”
của mọi nhà thờ,
nhà nguyện trong
Giáo phận.   Hình  
 thức  của   nhà thờ
thể hiện được ý
nghĩa của hoàn
cảnh thời chiến, đó
là cầu nguyện và hy 

1 THÁP CHUÔNG

sinh để mong sớm được hòa bình. Ý
niệm đó đã được kiến trúc sư
Nguyễn Mỹ Lộc chuyển tải qua biểu
tượng tháp chuông và thánh giá.
Tháp cao 55m với hình dáng hai
cánh tay vươn lên, hai bàn tay chắp
lại, ôm lấy cây thập giá như muốn
nhắn nhủ mọi tín hữu trong Giáo
phận, hãy siêng năng cầu nguyện và
chuyên cần hy sinh, để xin Chúa ban
hòa bình cho dân Việt. 
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   Tượng chịu nạn biểu lộ việc Chúa
Kitô bị đóng đinh và mô tả cuộc
Khổ nạn của Chúa Giêsu, Đấng cứu
độ chúng ta. Người chỉ dâng hiến lễ
một lần, thay cho tất cả, và hoàn tất
vĩnh viễn. Đúng hơn, Chúa Giêsu đã
một lần chết cho chúng ta, một
hiến lễ hoàn hảo và trọn vẹn được
hiện tại hoá cho chúng ta. Việc sử
dụng Tượng Chúa chịu nạn nhắc
nhớ chúng ta về điều này.
    Dấu chỉ và biểu tượng tình yêu
qua thập giá hôm nay mời gọi mỗi
người chúng ta thắp sáng lên cho
đời bằng ngọn lửa tình yêu từ cây
thập giá. 

2THÁNH GIÁ VÀ 
TƯỢNG CHÚA GIÊ SU CHỊU NẠN

     Thập giá được lặp
lại nhiều lần ở các cột
hàng hiên và ở trong
khung các cửa sổ. 
   Trên cao gian cung
thánh nhà thờ, còn
có thánh giá lớn với
tượng Chúa chịu
đóng đinh cao 8m.  
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    Dưới chân thánh giá Chúa, là
trái đất tượng trưng cho nhân loại
nói chung và cho giáo dân Long
Xuyên nói riêng, mà hằng ngày
các vị chủ chăn của Giáo phận
vẫn hằng luôn cầu nguyện, dâng
mọi tín hữu lên Chúa, với ước
mong Người sẽ luôn che chở, giữ
gìn và đổ tràn ơn cứu chuộc
xuống trên các tín hữu cùng toàn
thể nhân loại. 

3 TRÁI ĐÂ� T
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  Khi mới xây dựng, chung quanh
Thánh giá có các ô kính cửa sổ
màu xanh tím biểu hiện cho sự
buồn sầu. Nhưng Chúa đã sống
lại hiển vinh, trở nên nguồn hy
vọng và phục sinh cho con người,
thế nên các ô kính khác được
trang trí bằng màu vàng vương
giả, át đi màu tím để thể hiện
rằng: Chúa chịu chết nhưng đã
phục sinh và hiển trị.
 

CÁC Ô KÍNH MÀU 4
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5 TƯỢNG ĐỨC MẸ 
NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

   Tượng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa
Bình cao 8m, đặt ở tháp chuông,
trên cửa chính nhà thờ Chánh Tòa
Long Xuyên là tượng họa theo
hình ảnh Đức Mẹ hiện ra ở
Pontmain ngày 17/1/1871. 
    Nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên
được dâng cho Đức Mẹ Nữ Vương
Hòa Bình, theo như mệnh lệnh
Người đã phán bảo khi hiện ra ở
Pontmain, nước Pháp, tối ngày
17/1/1871: “Các con hãy cầu
nguyện, Chúa sắp nhận lời, Con
Mẹ động lòng thương.”
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ƯỚC MONG CỦA CHỦ CHĂN

IV

   Năm Thánh, như lời vị Chủ

Chăn của Giáo phận, là dịp đặc

biệt để mọi thành phần dân

Chúa cùng nhau tạ ơn Chúa và

tri ân các bậc tiền nhân. Đây

cũng là cơ hội để chúng ta lãnh

nhận được những ơn lành trọng

đại từ Thiên Chúa. Vì thế, mọi

tín hữu trong Giáo phận được

mời gọi tích cực tham gia các

sinh hoạt tôn giáo và bác ái từ

thiện.

   1. Thánh Lễ

   Trước hết và trên hết, chúng ta

được mời gọi siêng năng tham

dự Thánh Lễ hằng ngày, nhất là

các ngày Chúa Nhật. Bởi Thánh

Lễ là món quà vô giá mà Thiên

Chúa tặng ban cho con người.
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   Thánh Gioan Maria Vianney

từng nói: “Tất cả mọi việc lành

phúc đức hợp lại cũng không

có giá trị bằng một Thánh Lễ,

bởi vì chúng là việc của loài

người, trong khi Thánh Lễ là kỳ

công của Thiên Chúa.” Tham

dự Thánh Lễ, chúng ta được

Thiên Chúa dạy bảo bằng Lời

của Người và được nuôi dưỡng

bằng chính Mình Máu Thánh

Người. 

   Cách đặc biệt, trong Năm

Thánh này, khi tham dự các

Thánh Lễ sau đây tại nhà thờ

Chánh Tòa Long Xuyên, các

tín hữu sẽ được lãnh nhận

Phép Lành của Đức Thánh

Cha kèm theo ơn Toàn Xá (với

những điều kiện thông

thường). Các Thánh Lễ đó là: 

19



1- Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương

(21/08/2022 - Khai mạc Năm

Thánh).

2- Lễ Đức Mẹ Mân Côi

(07/10/2022)

3- Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên

Tội (08/12/2022)

4- Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

(01/01/2023)

5- Lễ Đức Mẹ Dâng Con trong

Đền Thờ (02/02/2023)

6- Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm

Năm Đức Trinh Nữ Maria

(20/03/2023)

7- Lễ Đức Mẹ viếng Bà Thánh

Isave (31/5/2023)

8- Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức

Mẹ (17/07/2023)

9- Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

(15/08/2023 - Bế mạc Năm

Thánh)
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2. Chầu Thánh Thể

  Bên cạnh Thánh Lễ, Đức Giám

mục Giáo phận cũng khuyến

khích mọi tín hữu tích cực tham

dự các giờ Chầu Thánh Thể tại

giáo xứ, giáo họ của mình, và

tham dự giờ Chầu Thánh Thể

trực tuyến từ Tòa Giám mục, vào

tối thứ Năm hằng tuần trong

suốt Năm Thánh này. 

   Nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, ta

có thể học được nhiều nhân đức

như khiêm nhường, yêu thương,

hy sinh và phục vụ… như chính

Người đã tự khiêm, tự hạ trở nên

tấm bánh bé nhỏ để yêu thương,

hy sinh và phục vụ con người.

Nhờ đó, ta mong muốn noi

gương Chúa Giêsu Thánh Thể,

trở nên tấm bánh bẻ ra để trao

tặng cho anh chị em của mình. 
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3. Giờ kinh gia đình.

   Chủ Chăn của Giáo phận

khuyến khích mọi tín hữu tích

cực đọc kinh chung trong gia

đình, và tham dự giờ kinh gia

đình trực tuyến từ Tòa Giám

mục vào 19h00' mỗi ngày trong

tuần. Mỗi giờ kinh trong gia đình

luôn là những giây phút nối kết

các thành viên trong gia đình với

nhau và với Chúa. Thật hạnh

phúc biết bao khi mọi thành viên

trong gia đình biết ngồi xuống

bên nhau để cùng lắng nghe Lời

Chúa và lần chuỗi Mân Côi.

   Nhờ những giờ kinh chung

trong gia đình như thế, tin chắc

rằng những bất hòa trong gia

đình sẽ được hàn gắn, những

vết thương trong gia đình sẽ

được chữa lành, những khủng

hoảng trong gia đình sẽ được

xoa dịu. 
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4. Bác ái từ thiện.

  Sau cùng, vị Cha Chung của

Giáo phận mong muốn mọi tín

hữu trong Giáo phận hãy quan

tâm đặc biệt đến các công việc

bác ái từ thiện trong Năm

Thánh kỉ niệm Kim Khánh cung

hiến nhà thờ Chánh Tòa này.

Bởi lẽ, đức Tin phải luôn gắn

liền với đức Ái. Đức Tin phải

được diễn tả ra bên ngoài bằng

đức Ái trong đời sống hằng

ngày, như lời thánh Giacôbê

nói: “Đức Tin không có việc làm

là đức Tin chết.” 

 Trong Năm Thánh này, để bày

tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri

ân các bậc tiền nhân và các ân

nhân, để góp phần xây dựng

giáo họ, giáo xứ, Giáo phận, để

có thể lãnh nhận dồi dào ân

sủng từ Thiên Chúa, thiết  nghĩ  

không  gì  tốt hơn  đối  với  mỗi 
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tín hữu chúng ta, đó là tham gia

tích cực vào các công việc bác

ái từ thiện tại giáo họ, giáo xứ,

và các cơ sở bác ái từ thiện

trong Giáo phận Long Xuyên. 

  Nguyện xin Thiên Chúa, qua

lời chuyển cầu của Đức Maria

Nữ Vương Hòa Bình, chúc phúc

lành và ban tràn đầy ân sủng

trên Giáo phận và mỗi người tín

hữu chúng con. Amen
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NHÀ THỜ CHÁNH TÒA LONG XUYÊN

HÌNH ẢNH
Xưa

Nay

V
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Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên 

Ngày nay
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Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên 
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