
 
 

 

Ngày 17 tháng 3 năm 2020 

 

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, 

  

Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc quý cụ, quý ông bà và anh chị em được bình an trong tâm hồn và 

xin Chúa gìn giữ anh chị em và những người thân của anh chị em khỏi những nỗi sợ hãi và lo 

lắng trước cơn dịch bệnh Covid-19. 

 

Trước tuyên bố của tiểu bang Oregon về tình trạng khẩn cấp liên quan đến COVID-19 và với 

trách nhiệm của vị chủ chăn trong việc bảo vệ và vì sự an toàn của các tín hữu và cộng đồng, 

chiều hôm qua, Đức Tổng Giám Mục Alexander K. Sample, vị chủ chăn của chúng ta đã gửi thư 

đến toàn thể đoàn chiên của Ngài (Xin coi thư đính kèm). 

 

Tuân theo luật lệ của tiểu bang Oregon, và tuân thủ những quyết định, cũng như những hướng 

dẫn của Đức Tổng Giám Mục Sample, tất cả mọi Thánh Lễ, những sinh hoạt của các Ban 

Nghành Đoàn Thể, và các chương trình mục vụ của Giáo Xứ chúng ta sẽ tạm đình chỉ trong bốn 

tuần lễ kể từ ngày hôm nay thứ ba ngày 17/3/2020.  Ngài cũng cho tất cả các tín hữu được miễn 

chuẩn luật không buộc tham dự thánh lễ Chúa Nhật và các ngày lễ buộc trong suốt thời gian kể 

trên.  Tuy nhiên, tôi và các cha phó vẫn tiếp tục làm những công việc mục vụ sau đây: 

 

1. Giải tội vào các buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ 5:00pm 

 Số người chờ đợi vào tòa Giải Tội ở trong hội trường không quá 8 người (cộng 

với hai cha nữa là 10 người)  

 Nếu số người đến xưng tội đông hơn 10 người, xin anh chị em vui lòng ngồi đợi ở 

trong xe, sẽ có người ra hiệu để anh chị em vào Hội Trường.  

2. Dâng Thánh Lễ, có trực tuyến (Live Stream) vào các ngày: 

 Thứ Hai – Thứ Sáu lúc 12:00pm 

 Thứ Bảy lúc 6:30pm 

 Chúa Nhật lúc 10:00am 

 Thứ Năm & Thứ Sáu Tuần Thánh lúc 7:00pm 

 Thứ Bảy Đêm Vọng Phục Sinh lúc 8:30pm 

3. Xức Dầu Bệnh Nhân.  Tel: 971-506 - 6019 (xin để lại lời nhắn, vì có quá nhiều phone 

quảng cáo gọi vào nên các cha sẽ không bắt phone ngay) 
 

Quả thực đây là một sự việc mà không một ai, kể cả Đức Giáo Hoàng, và các Đức Giám Mục đã 

từng nghĩ tới.  Chúng ta phải sống xa rời cộng đoàn, việc học hỏi Việt Ngữ và Giáo Lý của các 

em, của anh chị em dự tòng, những sinh hoạt của các em TNTT, những sinh hoạt của các hội 

đoàn … phải bị gián đoạn.  Nhất là công việc gây quỹ và sửa chữa cơ sở New Hope sẽ bị đình 

trệ, và khó khăn, nhưng tôi tin rằng trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có 



gì hư hao… Với lòng tin, với sự trông cậy, và phó thác, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả 

những khó khăn thử thách.   

 

Trong những tuần lễ sắp tới (tôi hy vọng thánh lễ sẽ được cử hành trước Tuần Thánh) anh chị em 

được miễn chuẩn việc đi tham dự thánh lễ, nhưng xin anh chị em cố gắng làm những việc sau 

đây: 

 

1. Gia đình hãy cố gắng ngồi dùng bữa chung với nhau.  Bớt coi TV, dùng Internet, hay 

chơi games … Hãy tận dụng những ngày này để vợ chồng, con cái chuyện trò, hỏi han, 

và tâm sự với nhau 

2. Gia đình cầu nguyện chung với nhau, nếu được trước khi đi ngủ, xin anh chị em Lần 

Chuỗi Mân Côi, khấn xin Thánh Cả Giu-se chuyển cầu cùng Chúa ban cho dịch bênh này 

mau chấm dứt. 

3. Ăn chay hãm mình, dâng những hy sinh nhỏ bé hàng ngày cầu nguyện cho các bác sĩ, y 

tá và nhân viên y tế, để họ được khỏe mạnh và can đảm khi phục vụ chăm sóc các bệnh 

nhân.  

4. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những anh chị em đang bị thất nghiệp, những người có 

thu nhập ít ỏi hàng tuần dựa trên tiền hoa hồng; cho các chủ doanh nghiệp đang bị bắt 

buộc đóng cửa hoạt động, những người sống với thu nhập hạn chế, và cho những người 

đang ốm đau bệnh tật. 

5. Gia đình cùng nhau hiệp thông với Giáo Xứ qua thánh lễ trực tuyến (xin coi schedule ở 

trên)  

 

Và cũng xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho việc gây quỹ cũng như cho việc tu sửa cơ sở 

mới của chúng ta được thuận lợi, bình an và tốt đẹp. 

 

Thiên Chúa của chúng ta là Đấng quyền năng, là người Cha nhân hậu và giàu lòng thương xót, 

Ngài làm chủ mọi sự, và Ngài không hề bỏ rơi con cái của Ngài trong sự khốn quẫn.  Vì thế hơn 

bao giờ hết, anh chị em và tôi hãy cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, tỏ lòng sám hối như Vua 

Thánh Đa-vít khi xưa.   

 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giu-se và Mẹ Lavang, ban cho quý 

cụ, quý ông bà và anh chị em sức khỏe, sự bình an, và xin Ngài dủ lòng thương xót và giúp 

chúng ta thoát khỏi những tai ương hoạn nạn do dịch cúm Covid-19 gây ra.   

 

Trong Chúa Kitô, 

 

 
 

Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD 

Chánh Xứ 
 


