
 

 

 

 
To: Pastors/Administrators 

From: Office of the Bishop 

Date: January 2, 2013 

Re: Married Couples Jubilee Mass 

 

Please publish the following event in your parish bulletin, through February 3, 2013 inviting your parishioners to participate 

in the Jubilee Mass. Parishioners wishing to attend should submit their name, address, telephone number, date of marriage 

and the anniversary that they are celebrating to their parish. 

 

Some parishes have found that publishing a sign up form in the bulletin with the information requested has produced less 

work for the parish secretary. Sign up forms will also be available on our diocesan website at lasvegas-diocese.org. Please 

forward this information to the Office of the Bishop in any of the following delivery options by February 3, 2013 in order for 

the couples to receive a certificate of congratulations from the Bishop. 

 

P. O. Box 18316, Las Vegas, NV 89114-8316 

Fax: 735-8941 

E-mail: bagan@dioceseoflasvegas.org 

Thank you very much for your assistance in helping to make this upcoming Mass a beautiful celebration. 

 

BULLETIN ANNOUNCEMENT 

 

On Sunday, February 10, 2013 at 2:30 p.m. the Diocese of Las Vegas will celebrate the Annual Jubilee Mass for all couples 

who have been married in the Roman Catholic Church, celebrating their Silver, Golden or other significant wedding 

anniversary. The Jubilee Mass will be celebrated by Bishop Joseph Pepe at the Guardian Angel Cathedral with renewal of 

wedding vows and a reception will be held in Anderson Hall following the Mass. All are invited to join in this celebration. A 

downloadable form is available on the diocesan website www.lasvegasdiocese.org. 

 

*********************************************************************** 
 

Kính Gởi: Các Linh Mục/Quản Trị Viên 

Nơi Gởi: Văn Phòng Đức Giám Mục 

Ngày 2 Tháng 1 năm 2013 

Đề Mục: Thánh Lễ Chúc Mừng Ngày Kỷ Niệm Thành Hôn 

 

Xin phổ biến sự kiện sau đây trong Quý Giáo Xứ, đến hết ngày 3/2/13, xin mời các giáo dân tham dự Thánh Lễ Chúc Mừng 

Ngày Kết Hôn.  Những ai muốn tham dự phải gởi tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày kết hôn, và số năm kỷ niệm đến cho Giáo 

Xứ.   

 

Có một số Giáo Xứ nhận thấy rằng việc đăng ký tin tức (nếu được đăng trong báo thường nhật) sẽ dễ dàng hơn cho thư ký 

trong việc ghi danh.  Mẫu giấy đăng ký có thể tìm ở trang mạng: www.lasvegas-diocese.org.  Xin gởi những tin tức này đến 

văn phòng Tòa Giám Mục trước ngày 3 Tháng 2, 2013 để các đôi nhận được Giấy Chứng Nhận Chúc Mừng của Đức Giám 

Mục.  Giáo dân cũng có thể gởi đơn bằng hệ FAX đến: 702-735-8941; điện thư đến:  bagan@dioceseoflasvegas.org hoặc thư 

thường đến địa chỉ:  P.O. Box 18316, Las Vegas, NV  89114-8316. 

 

Cám ơn sự hỗ trợ của các Giáo Xứ để tổ chức cho buổi Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn được thành tựu tốt đẹp.   

 

Thông Báo Tin Tức: 

 

Chúa Nhật 10/2/2013 lúc 2:30 chiều, Giáo Phận Las Vegas sẽ cử hành Thánh Lễ Kỷ Niệm cho tất cả các đôi đã kết hôn theo 

nghi thức Giáo Hội, để kỷ niệm kết hôn Bạc, Vàng,  hoặc các ngày kỷ niệm tròn năm có ý nghĩa khác.  Thánh Lễ sẽ được cử 

hành bởi Đức Cha Joseph Pepe tại Đại Thánh Đường Thiên Thần Bảo Hộ (Guardian Angel Cathedral).  Trong Thánh Lễ sẽ 

tái thực hiện lời thệ hôn tập thể, và sẽ có buổi tiếp tân tại hội trường Anderson Hall ngay sau Thánh Lễ.  Tất cả các giáo dân 

trong địa phận được mời tham dự cho buổi lễ này.   

http://www.lasvegasdiocese.org/
http://www.lasvegas-diocese.org/
mailto:bagan@dioceseoflasvegas.org

