GIÁO XỨ CAO BÌNH, GIÁO PHẬN LẠNG SƠN:
Trong thánh lễ lúc 13 giờ 00, Chúa Nhật 22.07.2018, 10 anh chị em dân tộc Mông đã lãnh nhận các Bí
tích gia nhập Hội Thánh tại nhà thờ Giáo xứ Cao Bình, Giáo phận Lạng Sơn. Giáo xứ toạ lạc tại thị xã Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng. Giáo xứ có hơn 100 nhân danh. Hiện do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc. Mười anh
chị em nầy đã tiếp xúc với đức tin Công Giáo trong nhiều năm nay. Mỗi ngày Chúa nhật, những anh chị em này
đi xe gắn máy, có gia đình phải đi bộ từ sáng sớm đến nhà thờ trên quãng đường hơn 20 km. Sau khi dùng cơm
trưa tại nhà thờ, họ tham dự thánh lễ sau đó chia sẻ với nhau rồi về nhà. Tạ ơn Chúa đã cho nhiều anh chị em
đón nhận Chúa làm lẽ sống của cuộc đời mình trong một Giáo phận mà số giáo dân chỉ có hơn 5.000 giáo dân.

Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng thuộc cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Nà Phặc, Bắc Ninh đã nhận chức
vụ chánh xứ Giáo xứ Cao Bình, thuộc Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời,
15.08.2018. Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng đã cử hành thánh lễ
trao chức vụ chánh xứ cho cha Giuse Phượng vào lúc 13 giờ 00, tại nhà thờ Cao Bình. Thánh lễ có sự tham dự
của một số cha Dòng Chúa Cứu Thế và một số cha thuộc Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng. Ngoài anh chị em
giáo dân tại Cao Bằng, thánh lễ cũng có sự hiện diện của quý ông Hội gia trưởng thuộc Giáo xứ Thái Hà, Hà
nội.

