
 

 

Ngày 5 tháng 7 năm 2020 

Anh chị em thân mến, 

Lời đầu tiên, tôi xin gửi đến anh chị em lời chúc bình an.  Xin Chúa bảo vệ và gìn giữ 

anh chị em và gia đình khỏi những hiểm nguy của Covid và ước mong anh chị em luôn 

sống hạnh phúc và hiệp nhất yêu thương nhau. 

Như anh chị em biết, hôm thứ ba ngày 5 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục 

Alexzander K. Sample mới ra thông báo sẽ mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự 

(Public Mass) bắt đầu vào chiều thứ bảy ngày 9 tháng 5 sắp tới.  Tuy nhiên tất cả các giáo 

xứ đều phải tuân theo những quy định và luật lệ của tiểu bang Oregon.  Sau đây là những 

hướng dẫn từ Tòa Tổng Giám Mục Portland: 

 Số người hiện diện phải theo đúng luật hiện thời của tiểu bang là không quá 25 

người, kể cả linh mục chủ tế, các thừa tác viên cần thiết, người thâu trực tuyến và 

giáo dân.  KHÔNG ĐƯỢC quá 25 người trong bất cứ trường hợp nào. 

 Giáo dân muốn tham dự thánh lễ buộc phải ghi danh trước tại giáo xứ của mình.  

Không được đến dự lễ mà không ghi danh trước.  Những ai KHÔNG GHI DANH 

TRƯỚC sẽ không được vào tham dự thánh lễ.   

 Giáo xứ sẽ giữ danh sách và số điện thoại liên lạc của giáo dân ghi danh tham dự 

thánh lễ để dùng vào việc điều tra y tế trong trường hợp có người bị lây bệnh dịch.   

 Để có thể dâng Thánh Lễ có giáo dân tham dự, giáo xứ buộc phải tuân theo tất cả 

những điều kiện do Tòa Tổng Giám Mục đặt ra. 

 Không phải giáo xứ nào cũng có thể mở rộng Thánh Lễ Chúa Nhật cho giáo dân vì 

nhiều lý do (thí dụ như sức khỏe của cha chánh xứ yếu và dễ bị lây bệnh dịch, thiếu 

nhân sự lo tẩy rửa và khử trùng thánh đường sau mỗi thánh lễ có giáo dân, hoặc 

giáo xứ không thể cung cấp đầy đủ các loại thuốc tẩy rửa). 

 Phép chuẩn không buộc tham dự thánh lễ Chúa Nhật trong kỳ dịch bệnh vẫn còn 

có hiệu lực.  Tất cả giáo dân đều được miễn tham dự thánh lễ. 

 Khuyến khích anh chị em không đến tham dự thánh lễ được vì bất cứ lý do gì, nên 

theo dõi thánh lễ trực tuyến tại nhà 



VÀ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC CŨNG NHẮC 5 ĐIỀU QUAN TRỌNG SAU ĐÂY 

1. Những ai đến tham dự thánh lễ sẽ tự gánh lấy mọi rủi ro nguy hiểm cho sức khỏe 

của mình.  

2. Những người lớn tuổi (trên 65), sức khỏe yếu kém, đang bị bệnh hoặc lo sợ cho sự 

an toàn sức khỏe của mình không nên đến tham dự thánh lễ trong lúc dịch bệnh 

còn đang hoành hành chưa có thuốc chủng ngừa và chữa trị. 

3. Bất cứ người nào bị cảm cúm hoặc cảm thấy không khỏe, cho dù các triệu chứng 

có nhẹ cách mấy cũng phải ở nhà. 

4. Bắt buộc phải ghi danh trước mới được đến dự lễ, không thể tự tiện đến nhà 

thờ.  Cần phải ghi danh trước và chỉ ghi danh tại một giáo xứ mà thôi.   

5. Những ai không ghi danh mà tự tiện đến sẽ KHÔNG ĐƯỢC VÀO DỰ LỄ. 

KHÔNG có trường hợp ngoại lệ. 

6. Xin anh chị em kiên nhẫn, thông cảm và hỗ trợ cho cha chánh xứ nếu ngài không 

thể mở thánh lễ cho giáo dân tham dự vào lúc này được. 

Theo tinh thần của thông báo, theo những hướng dẫn và những lời căn dặn của Đức Tổng 

Giám Mục, anh em linh mục chúng tôi và Hội Đồng Giáo Xứ sẽ có buổi họp với đại diện 

của một số đại diện của các Ban Nghành để ra kế hoạch thật rõ ràng và cụ thể cho các 

thánh lễ Chúa Nhật sắp tới.  Vì thời gian quá gấp rút, chúng ta sẽ không có thánh lễ 

cho 25 người tham dự vào cuối tuần này được, mong anh chị em thông cảm.  Hy 

vọng sau buổi họp, chúng ta sẽ có phương án tốt nhất để mở các thánh lễ cho anh 

chị em đế tham dự.   

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lavang chúc lành, ban bình an và gìn giữ anh 

chị em và gia đình trong tình yêu thương của Ngài.   

Trong Chúa Kitô, 

 

Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD 

Chánh Xứ 

 


