THÁNH BERNADETTE
CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

S

Ứ VỤ GIÁO XỨ: Giáo xứ Thánh Bernádette lá mot Cong Đoán Đức Tin Cong Giáo, sán sáng đon nhán
moi thánh phán trong xá hoi cung nhứ các sác dán tren the giới. Giáo Xứ no lức song đoán ket theo
gứớng Chuá Kito vá nhứng đieu Ngứới dáy, đong thới rá sức truyen đát đức tin Kito Giáo cho các the he
tứớng lái. Ton sung Thánh The lá trong tám cuá Giáo Xứ vì Thánh The quy tu, nuoi dứớng vá thách thức
Kito Hứu song theo Lới Chuá. Sáu het, Giáo Xứ no lức phát trien vá cung co đức tin quá viec phuc vu lán
nháu, với niem hy vong se trớ nen nhứng gì mình lánh nhán – Nhiem The Chuá Kito.

LIÊN LẠC

THÁNH LỄ (Khong áp dung trong muá dich)

Cha Chánh Xứ:
Cha Phil McGaugh

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
Thứ Bảy
Chúa Nhật

Cha Phó Xứ:
Cha Antôn Bùi Phong
Trưởng Ban Điều Hành:
Giuse Nguyễn Thượng Tuấn
617-955-3289
Chương trình Giáo lý (Lớp 1-8)
Ngô Huyền
575.494.8683
Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae):
Maria Cecilia Trần Mai Hương
617.818.1980
Phong Trào Cursillo Boston Việt, Liên Nhóm St. Bernadette
Maria Madalena Lê Ngọc Lan
781.885.0412
Chương trình Việt Ngữ:
Trưởng Ban GS Trần Văn Thành
617.910.9113
Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:
Matthew Phạm Việt Matthew
508.345.0733

Nhà Thờ
1031 North Main St.
Randolph, MA 02368

Văn Phòng Giáo Xứ
1020 North Main St.
Randolph, MA 02368

Phone: 781-963-1327
www.thanhbernadette.com
Fax: 781-963-0198

4:00PMAnh
7:30AMAnh
9:00AMViệt
11:00AMAnh

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (ANH)
Thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu
9:00AM
Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Bernadette
Thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy
9:00AM
Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Mary

THÁNH LỄ HẰNG NGÀY (VIỆT)
Thứ Ba
7:30PM
Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Bernadette

BÍ TÍCH
Hòa Giải/Xưng Tội
Thứ bảy hàng tuần 3:15PM–3:45PM tại Nhà
thờ.
Thanh Tẩy/Rửa Tội
Chúa Nhật thứ tư hàng tháng lúc 1:00PM. Xin
lấy mẫu đơn ở các cửa ra vào nhà thờ.
Hôn Phối/Lễ Cưới
Liên lạc cha xứ ít nhất sáu tháng trước ngày
thành hôn.
Viếng Thăm/Xức Dầu Bệnh Nhân
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ hoặc cha xứ.

Chúa Nhật VII Phục Sinh

CÁC BÀI ĐỌC
Bài Ðọc I: Cv 1, 12-14 "Mọi người đều đồng tâm kiên trì
cầu nguyện.”
Bài Ðọc II: 1Pr 4, 13-16 “Nếu anh em bị xỉ nhục vì danh
Ðức Kitô, thì phúc cho anh em.”
Bài Phúc Âm: Ga 17, 1-11a
"Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha.”
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Lạy Cha,
giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha
làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi
huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ
Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng
nhận biết Cha, là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng
Cha đã sai, là Giêsu Kitô. Con đã làm vinh hiển Cha dưới
đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho
Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh
hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha,
trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha
đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về
Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ
lời Cha.
Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều
bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã
ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực
rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai
Con. Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế
gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì
chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi
sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển
nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng
vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha".
Ðó là Lời Chúa.
Suy niệm: Nếu Chúa Giêsu xin Chúa Cha tôn vinh mình, thì đến
lượt mình lại tôn vinh Chúa Cha. Bản chất sứ mạng của Chúa
Con là mạc khải và thánh hóa Danh Chúa Cha nhờ ân ban của
Chúa Thánh Thần...
Tiếp theo là những lời nguyện xin của Chúa Giêsu cho những
người mà Chúa Cha ban cho, Người phó thác họ cho Chúa Cha,
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xin Chúa Cha gìn giữ họ luôn mãi, vì họ " còn ở thế gian ", nơi
có nhiều khó khăn, thử thách và gian truân, họ có thể bị bách
hại vì lẽ công chính, chết vì đức tin vào Chúa Giêsu, dễ dàng bị
lôi cuốn vào những trào lưu chối bỏ Thiên Chúa, chối bỏ ánh
sáng chân lý và sự sống. Chính vì thế, Chúa Giêsu xin Cha gìn
giữ họ, để khi gặp bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn kiên trung,
hiệp nhất nên một trong tình yêu như Chúa Giêsu nên một với
Cha của Người để làm nhân chứng cho Thiên Chúa ở trần gian
này.
Noi gương Chúa Giêsu, Giáo hội mời gọi chúng ta tha thiết cầu
xin, để Chúa Con tôn vinh Chúa Cha trong đời sống mỗi người
chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Sao cho tất cả đều qui hướng
về Cha, tôn vinh Chúa Con trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh
Thần. Chúa Con đến lượt mình, tôn vinh Giáo hội bằng việc
tuôn đổ trên Giáo hội cũng một Thánh Thần của Cha và Con.
Như các Tông đồ đồng tâm nhất trí trong nhà Tiệc Ly, cùng với
mấy người phụ nữ, và Bà Maria mẹ Chúa Giêsu, kiên trì cầu
nguyện (x. Cv 1, 12-14), chúng ta tha thiết cầu xin Chúa Thánh
Thần xuống trên chúng ta. Ước mong sao danh Cha được
thánh hóa nơi mỗi người chúng ta, " để ta được nên thánh và
vô tì tích trước mặt Người, trong tình yêu" (x. Ep 1, 4). Cầu
nguyện là điều cần thiết để đón nhận Chúa Thánh Thần vì khi
cầu nguyện, chúng ta chứng tỏ mình sẵn sàng đón nhận ơn của
Thiên Chúa.
Chúng ta biết rằng, chính ở trên cây Thánh Giá mà Chúa Cha
tôn vinh Chúa Con. Nên khi chúng ta chịu đau khổ và bị ngược
đãi vì thuộc về Chúa Kitô mà Chúa Cha suy tôn chúng ta. Chúa
Cha tôn vinh chúng ta vì trong lúc bị thử thách chúng ta trở nên
những người con trong Thiên Chúa, đồng hình đồng dạng với
Đức Kitô. Ngài sẽ tôn vinh chúng ta vì Ngài đặt trên chúng ta
Thần Khí vinh quang, Thần Khí của Ngài, sẽ ngự trên chúng ta,
cho chúng ta nếm trước sự sống đời đời mà Ngài muốn ban
cho chúng ta cách viên mãn ở đời sau (x. 1 Pr 4, 13-16).
Đổi lại, chúng ta sẽ là những chứng nhân tôn vinh Chúa Cha vì
Ngài sẽ thể hiện cho thế giới dung nhan của Đấng mang lại ý
nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Đấng mà từ Ngài chúng ta phát
xuất ra, hướng về Ngài chúng ta sẽ chia sẻ sự sống thần linh.
Chúng ta sẽ là chứng nhân cho sự sống đời đời nơi những
người sẽ chứng kiến và một lần nữa tôn vinh danh Chúa Cha:
“Sự sống đời đời tức là : chúng nhận biết Cha, Thiên Chúa độc
nhất và chân thật, và Ðấng Cha đã sai, Giêsu Kitô" (Ga 17, 3)...
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

Thánh Lễ Trực Tiếp (Việt)
Thánh lễ Chúa Nhật
Chúa Nhật 9:00am
Thánh lễ trong tuần
Thứ ba 7:30pm
www.stbernadette.us/vi/2020/04/01/
thanh-le-viet-nam-livestream/

Thánh Lễ Trực Tiếp (Anh)
Thánh lễ Chúa Nhật
Thứ bảy 4:00pm
https://www.stbernadette.us/newsupdates/
Chúa Nhật 10:00am
Trang Facebook của St. Mary’s

PHÂN ƯU
Vừa được tin buồn thân phụ của chị Đặng
Thần Tiên Duyên, hiền thê của anh trưởng
ban Phụng Vụ Nguyễn Quốc Thông của
Giáo Xứ Thánh Bernadette, là cụ Phê-rô
Simon Đặng Thần Miễn vừa mới qua đời ở
Việt Nam hưởng thọ 81 tuổi. Toàn thể Ban
Mục Vụ Cộng ̣Đoàn Công Giáo Việt Nam,
Giáo Xứ Thánh Bernadette xin Thành Kính
Phân Ưu với gia đình chị Đặng Thần Tiên
Duyên cùng toàn thể tang quyến.
Nguyện xin Chúa Cha nhân từ dũ thương
và sớm đưa Linh Hồn cụ Phê-rô Simon về
hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
BMV Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam
Giáo Xứ Thánh Bernadette

THÔNG TIN
Giáo xứ đang chuẩn bị để cử hành Thánh lễ cộng đồng trở lại
vào cuối tuần ngày 31 tháng 5.
Giai đoạn đầu, mọi người đến tham dự Thánh lễ cần giữ khoảng cách
6ft và đeo khẩu trang. Khi đến nhà thờ, xin quý vị ngồi vào chỗ theo
hướng dẫn của các thiện nguyện viên. Sau khi 40% sức chứa nhà thờ
được sử dụng sẽ không còn ai được vào trong thánh đường, sẽ
không có ca đoàn, không bắt tay chúc bình an và mọi người cần phải
rời khỏi nhà thờ ngay sau Thánh lễ kết thúc. Quý vị nào lớn tuổi hay
có bệnh nền được khuyến khích ở nhà. Xin quý vị xem thêm chi tiết
trong tài liệu đính kèm. Và dưới đây là chương trình Thánh lễ trong
giai đoạn đầu, bắt đầu tuần sau:
Thánh lễ tại Giáo xứ Thánh Bernadette
Thứ bảy 4PM (Anh)
Chúa Nhật 9AM (Việt)
Thánh lễ tại Giáo xứ Đức Mẹ Maria
Thứ bảy 4PM (Anh)
Chúa Nhật 10AM (Anh)
Văn phòng Giáo Xứ St. Bernadette’s và St. Mary’s tiếp tục đóng cửa.

Chương Trình Từ Thiện Giáo Xứ
Nếu quý vị hay người mình quen biết có ai lâm cảnh khó khăn do
dịch bệnh hay lý do nào khác. Xin liên lạc giáo xứ qua email
tothongtin.vn@gmail.com (thông tin sẽ được bảo mật) để được
nhận hỗ trợ.

QUYÊN GÓP
Xin chân thành cám ơn những quý vị vẫn nhớ tiếp tục đóng góp cho
giáo xứ trong thời gian không có Thánh lễ. Tất cả mọi đóng góp dù ít
hay nhiều đều mang ý nghĩa lớn lao. Xin chân thành cám ơn. Văn
phòng: 1020 North Main St, Randolph, MA 02368.
 Quyên góp tuần rồi: $2,235
 Hóa đơn tháng 5 từ Tổng Giáo Phận: $8,947
Quyên góp Online: Qua chương trình 90 Ngày Cho Giáo Xứ (90 Days
Now - For Your Parish) Tổng Giáo Phận đã lập một hệ thống để quý vị
có thể đóng góp qua mạng. Xin vào trang https://
bcatholic.sites.bostoncatholic.org/form/giving-form?fid=4916 và
chọn Saint Bernadette Parish (Randolph) trong menu. Xin cám ơn.
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Tìm hiểu và đóng góp tại crosscatholic.org

Xin mời quý vị vào xem
website mới của giáo xứ

masstimes.org
Website cung cấp thông tin về giờ lễ,

Việt:
thanhbernadette.com
Anh: stbernadette.us

Chầu Thánh Thể, và giờ giải tội ở
nhiều nơi trên thế giới

‚

Quảng Cáo Trên Tờ Thông tin
Nếu quý vị muốn quảng cáo trên tờ thông tin, xin liên
lạc Lê Trí Đức 781-473-0216 email@ducle.info
6 Tháng

1 Năm

1 khuôn

$90

$160

2 khuôn

$140

$250

4 khuôn

$230

$410

Nửa trang

$450

$810

Một trang

$810

$1,450

Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng
Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên
Tờ Thông Tin

Mobile friendly

Boston ngày 18 tháng 5 năm 2020

Dưới đây là điện văn của Ông Terry Donilon thuộc Tổng Giáo Phận Boston, gởi Cha Giuse
Nguyễn Tuấn Linh, Phối Trí Viên, Liên Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam. Điện văn này đính
kèm tài liệu hướng dẫn sự chuẩn bị và những điều kiện cần thiết cho việc mở lại các Thánh
Lễ trong Tổng Giáo Phận Boston. Tài liệu hướng dẫn này được viết theo hình thức hỏi và trả
lời.
000
Kế Hoạch của Tổng Giáo Phận Boston cho việc mở lại các Thánh Lễ trong giai đoạn
đầu.
Hôm thứ hai ngày 18 tháng 5 vừa qua, Thống Đốc Baker đã công bố việc cho phép các cơ sở
thờ phượng có thể mở lại dịch vụ tôn giáo, trong khuôn khổ mà ông đã ban hành.
Khi nào chúng ta có thể bắt đầu các Thánh Lễ?
Nếu một Giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Boston, sau khi đã thận trọng, suy xét kỹ càng và
quyết định rằng, họ có đủ khả năng đáp ứng tất cả những điều kiện cần thiết của chính quyền
Tiểu Bang, Thành phố, và Tổng Giáo Phận, họ có thể xin phép Giám Mục Vùng hay Quyển
Giám Mục để bắt đầu các Thánh Lễ, sớm nhất vào chiều Thứ bảy ngày 23 tháng 5. Giám
Mục Vùng và Cha Đại diện Giám Mục chỉ cho phép khi nào các Ngài tin rằng, một cách thực
tế, Giáo Xứ có thể đáp ứng tất cả những điều kiện trong tài liệu hướng dẫn.
Trên thực tế, nhiều Giáo xứ hay gần hết các Giáo xứ cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, và
có thể chọn Chúa nhật, ngày 31 tháng 5 (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) là ngày tái mở
cửa.
Các Giáo xứ không nên mở lại các Thánh Lễ, trước khi họ sẵn sàng, và quyết định đình lại
việc mở các Thánh Lễ cho đến ngày 31 tháng 5, có thể là một quyết định tốt nhất cho Giáo
xứ.
Bất luận ngày mở cửa là ngày nào, không một Giáo xứ nào nên cử hành Thánh Lễ, trừ khi họ
có thề cử hành Thánh Lễ một cách an toàn và đáp ứng các điều kiện trong tài liệu hướng dẫn.

Xin lưu ý, một số Công Đồng, trong đó có Thành Phố Boston và Somerville, có thể có những
biện pháp nghiêm khắc hơn chính quyền Tiểu Bang, và trong trường hợp này cần phải được
tuân theo.
Các Thánh Lễ thường ngày và Thánh Lễ An Táng có thể tái diễn vào Thứ hai, ngày 25 tháng
5. Cả hai, các Thánh Lễ thường ngày và Thánh Lễ An Táng cũng cần tuân theo khoảng cách
an toàn như đã ghi trong tài liệu hướng dẫn, gồm việc mang khẩu trang trong các Thánh Lễ
Chúa nhật. Ngoài ra, các cơ sở Thánh tích và Nhà nguyện trong phạm vi Tổng Giáo Phận,
cũng phải tuân theo những điều kiện giống nhau như trong tài liệu hướng dẫn.
Những ai nên đến tham dự Thánh Lễ?
Việc chuẩn tham dự Thánh Lễ Chúa nhật vẫn được tiếp tục duy trì cho đến trong tương lai
gần đây. ĐHY Seán O’ Malley mạnh mẽ khuyến cáo những ai nằm trong thành phần dễ
nhiễm bệnh, đặc biệt những người già lão và những người có những biến chứng của thể xác,
nên tiếp tục tham dự Thánh Lễ trực tuyến ở nhà, hoặc đài Truyền hình Công Giáo.
Các Giáo xứ cần có phương pháp thích nghi hạn chế số người đến Nhà thờ. Một lựa chọn
khả thi đó là dùng thủ tục đăng ký như SignUpGenius hay Eventbrite. Đăng ký qua điện
thoại hay email cũng có thể là một hình thức khả thi. Bạn có thể bấm vào đây để xem những
lưạ chọn này.
Bất luận phương thức nào mà Giáo xứ chọn, Cha Chánh xứ phải bảo đảm rằng số người
trong Nhà thờ không quá 40% tổng số hạn chế, và không quá sức chứa mà Nhà thờ có thể
duy trì khoảng cách an toàn xã hội.
Trong trường hợp giáo xứ biết rằng có người đến tham dự Thánh Lễ, đã thử nghiệm
Coronavirus-19, với kết quả dương tính, giáo xứ phải lập tức thông báo cho Ủy Ban Y Tế
Địa Phương (UBYTĐP) của thị tứ hay thành phố nơi nhà thờ tọa lạc, và giúp đỡ họ trong
việc tìm kiếm, giúp đỡ những người đã tiếp cận, cô lập và tự cách ly.
Mỗi giáo xứ được sự khuyến khích tiếp tục các Thánh Lễ trực tuyến để duy trì sự liên hệ với
những người chưa sẵn sàng trở lại tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ.
Làm thế nào để chúng ta sẵn sàng?
Mỗi giáo xứ cũng được sự khuyến khích nên thành lập một Ủy Ban để giúp hướng dẫn giáo
xứ trong tiến trình bắt đầu trở lại, và bảo đảm rằng tất cả những tiêu chuẩn, kể cả trả lời
những câu hỏi trong các ô như: “Những nơi Thờ Phượng – Bộ An Toàn Tiểu Bang
Massachusetts”. Quý Cha Chánh Xứ nên đoan chắc rằng Ủy Ban này có đầy đủ uy tín, khả
năng chuyên môn, và những người trong Ủy Ban sẽ giúp giáo xứ vượt qua giai đoạn chuyển
tiếp này. Thêm vào danh sách kiểm soát của Tiểu Bang, còn có một danh sách khác nữa ở
phần cuối của tài liệu này, có thể hữu ích cho Ủy Ban.

Ngay lập tức, và trước khi tiếp tục lại Thánh Lễ, các giáo xứ nên ước định số ghế ngồi, nơi cá
nhân hay gia đình có thể ngồi, mà vẫn có thể duy trì được khoảng cách an toàn xã hội. Mỗi
nhà thờ chỉ có thể chứa được tối đa 40% so với sức chứa yết thị của nó. Hầu hết các nhà thờ
không thể chứa ở mức tối đa mà có thể duy trì được mức độ khoảng cách an toàn xã hội. Vì
vậy, nên có bản ghi rõ để giúp mọi người có thể chọn đúng chổ ngồi cho mình. Không có cá
nhân hay gia đình nào được ngồi gần nhau hơn 6 ft, ngay cả khi cần phải cách nhau 3 hàng
ghế thay vì 2 hàng.
Trong các Liên Giáo Xứ (Collaborative) hay các giáo xứ độc lập, Cha Chánh Xứ có thể quyết
định tập trung vào một nhà thờ để bảo đảm cho sự an toàn.
Nhằm cung cấp cho toàn thể giáo dân muốn tham dự Thánh Lễ, nhiều giáo xứ có thể thêm
Thánh Lễ vào cuối tuần. Trong trường hơp này, cần chuẩn bị đủ thời gian để lau chùi và quét
dọn nhà thờ giữa các Thánh Lễ với nhau.
Văn Phòng Quản Trị Rủi Ro của Tổng Giáo Phận sẽ gởi ra một tài liệu trong thời gian gần
đây, để hướng dẫn cách lau chùi và khử trùng nhà thờ, giữa các Thánh Lễ và cho việc lau
chùi thường xuyên.
Nhà thờ cần được lau chùi thật sạch trước khi bắt đầu tiếp tục các Thánh Lễ, theo các phương
pháp có trong tài liệu của Văn Phòng Quản Trị Rủi Ro.
Để cung cấp đầy đủ cơ hội cho việc lau chùi nhà thờ giữa các Thánh Lễ, Cha Chánh Xứ nên
xem xét và đưa ra đường hướng để giáo xứ có thể cử hành Thánh Lễ với thời lượng ngắn hơn
nhưng vẫn duy trì được sự tôn kính.
Nên thành lập một đội ngũ tình nguyện và huấn luyện để hướng dẫn giáo dân ra vào nhà thờ,
và giúp lau chùi nhà thờ giữa các Thánh Lễ.
Cần di chuyển tất cả sách thánh ca và sách kinh ra khỏi nhà thờ.
Nên lau khô các chén Nước Thánh đặt gần lối ra vào cửa nhà thờ. Nên có nắp đậy để ngăn
ngừa thói quen giáo dân thường nhúng tay vào các chén Nước Thánh này.
Nên dán dưới sàn hình mũỉ tên để chỉ dẫn lối đi một chiều trong nhà thờ.
Nên dán băng keo dưới sàn nhà thờ để chỉ khoảng cách mỗi 6 feet ở những nơi mà giáo dân
cần phải sắp hàng.
Nên đặt bản chỉ dẫn trong cũng như ngoài nhà thờ, để nhắc nhở giáo dân cần mang khẩu
trang, và duy trì khoảng cách an toàn xã hội.

Các phòng tắm cần được giữ sạch sẽ, dễ thấy, và luôn có nhiều xà phòng rữa tay.
Cần có một kế hoạch và giải thích cách xử dụng phòng vệ sinh một cách an toàn. Mỗi giáo
xứ nên có một kế hoạch khác nhau.
Cần được bảo đảm hệ thống thông hơi làm việc tốt. Các cửa chính và cửa sổ có thể được mở
rộng để cho thoáng khí.
Mỗi Linh mục và Thầy sáu nên lưu trữ một bộ áo lễ riêng cho mình và cần được giặc ủi
thường xuyên.
Những điều gì giáo dân cần tuân theo lúc ở trong nhà thờ?
Nếu có thể được, giáo dân nên mang theo cho họ một bình gel khử trùng khi đến nhà thờ.
Nếu không, họ có thể dùng gel khử trùng giáo xứ cung cấp đặt tại cửa ra vào của nhà thờ.
Tất cả giáo dân cần mang khẩu trang. Chỉ có một vài miễn trừ sau đây:
• Trẻ em dưới hai tuổi không cần mang khẩu trang.
• Các bậc phụ huynh có quyền quyết định có nên mang khẩu trang cho con em của
mình, từ hai đến năm tuổi.
• Tất cả những người xin miễn trừ mang khẩu trang vì lý do sức khỏe không cần phải
cung cấp chứng trừ.
• Linh mục và những người tháp tùng với Ngài trên cung thánh không cần mang khẩu
trang nhưng họ tuyệt đối duy trì khoảng cách xã hội. Tuy nhiên, họ cần phải mang
khẩu trang trong việc phân phát Mình Thánh Chúa.
• Với những miễn trừ hợp lý, công chúng không được phép tiếp cận nơi để Mình Thánh
Chúa (Nhà Tạm) trong khi nhà thờ mở cửa.
• Không được tụ họp trước và sau Thánh Lễ.
Chúng ta cần làm gì đế giữ an toàn trong Thánh Lễ?
Sẽ không có rước kiệu trong Thánh Lễ, kể cả việc dâng lễ vật.
Sẽ không có trẻ em giúp lễ.
Sẽ không có Ca Đoàn.
Sẽ không cho phép Cộng Đoàn hát trong những ngày mới này. Hoàn toàn tôn trọng vai trò
quan trong của Thánh nhạc trong Phụng Vụ, và cũng chú trọng đến những quan tâm cho y tế
sức khỏe. Vì vậy, Công Đoàn cần được thông báo và chỉ thị không hát trong Thánh Lễ. Có
thể có Ca Trưởng và một người chơi đàn để cung cấp Thánh nhạc trong Thánh Lễ ( Có lẽ
giới hạn cho phần đáp ca, một vài phần trong Thánh Lễ, và một bài hát trong lúc Rước Lễ).
Trong các Thánh Lễ, chúng ta có thể có một Linh Mục, một Thầy Sáu, một Tác Viên Lời
Chúa, một người chơi đàn, một ca trưởng, và một số người thiện nguyện cần thiết để bảo đảm
sự di chuyển an toàn cho giáo dân. Nếu có hai trạm cho Rước Lễ (chỉ dành cho các nhà thờ

lớn), có thể mời một Thừa Tác Viên Thánh Thể ngoại thường để thay thế khi không có Thầy
Sáu.
Khi phát hiện một linh mục, thầy sáu, tác viên Lời Chúa, hay một thiện nguyện viên bị viêm
đường hô hấp, bất cứ loại nào. họ không nên tham dự Thánh Lễ.
Trên cung thánh, linh mục, thầy sáu, và tác viên lời Chúa phải tuân thủ tuyệt đối việc giữ
khoảng cách xã hội. Họ không nên mang khẩu trang lúc ở trên cung thánh.
Không được chuyển các giỏ bỏ tiền dâng cúng từ người này sang người khác. Thay vào đó,
một giỏ bỏ tiền có thể được đăt tại cửa chính và giáo dân có thể tự bỏ tiền dâng cúng vào đó.
Các Giáo xứ được sự khuyến khích việc xử dụng phương thức “90 ngày bây giờ cho
Giáo xứ của bạn” (bấm vào link ở đây) như là một phương thức giúp giáo dân bắt đầu
việc đóng góp qua online hoặc xử dụng giải pháp đóng góp online, nếu đã có sẵn tại địa
phương của họ.
Trong lúc thánh hiến, bánh thánh dùng để phân phát cho giáo dân nên đặt trên một khăn
thánh thứ hai và đặt một bên, để không để trước mặt của vị linh mục.
Sẽ không có nắm tay trong lúc đọc kinh Lạy Cha.
Sẽ không có mời gọi tham dự chúc bình an.
Cần theo những chỉ dẫn sau đây khi phân phối Mình Thánh Chúa:
Tùy thuộc vào nhà thờ lớn hay nhỏ, sẽ có một hay hai trạm cho rước Mình Thánh Chúa. Sẽ
có thông báo cho giáo dân biết họ có quyền quyết định không rước Mình Thánh Chúa, nếu họ
cảm thấy nguy cơ rủi ro quá cao, và quyết định của họ sẽ được tôn trọng.
Sẽ không cho rước Máu Thánh Chúa.
Những người đi rước lễ và linh mục cho rước Mình Thánh Chúa đều phải mang khẩu trang.
Linh mục cũng như những người đi rước lễ đều không được mang bao tay trong lúc đi rước
Mình Thánh Chúa.
Những giáo dân không đi rước Mình Thánh Chúa hay nhận phước lành nên bước ra khỏi
hàng ghế của mình lúc ban đầu, để tránh dẫm chân lên nhau.
Sẽ có một bàn đặt bên cạnh vị Linh mục và trên bàn có bình gel khử trùng.
Vị linh mục sẽ đưa cao Bánh Thánh lên trước mặt người rước lễ với đôi bàn tay đưa ra, vị
linh mục sẽ đặt Bánh Thánh trên bàn tay nhưng không chạm vào tay.

Người rước lễ sau khi nhận Bánh Thánh, bước sang một bên, mở khẩu trang, rước Bánh
Thánh rồi đeo khẩu trang lại. Sau đó trở về chỗ ngồi của mình.
Trong trường hợp sơ ý chạm vào tay người rước lễ, vị linh mục lập tức khử trùng tay mình.
Trong trường hợp vị linh mục là thành phần của những người dễ bi nhiểm bệnh, thầy sáu hay
một thừa tác viên Thánh Thể sẽ thay thế cho rước Mình Thánh Chúa.
Sau khi rước lễ, giáo dân nên trở về chỗ ngồi qua ngã khác để tránh va chạm những người đi
rước lễ đang tiến lên phía sau mình.
Sẽ dùng băng keo dán ở dưới sàn nhà thờ ghi rõ điểm đứng của người rước lễ. Băng keo
cũng được xử dụng chỉ rõ điểm đứng của người rước lễ khi thảo khẩu trang ra để rước Bánh
Thánh. Cũng có mũi tên chỉ dẫn hướng đi cho người rước lễ khi trở về chỗ ngồi.
Sau khi rước lễ, sẽ có một vài phút để cầu nguyện trong thinh lặng, trước khi lời nguyện kết
lễ và ra về.
Giáo dân tham dự Thánh lễ được khuyến khích nên rời nhà thờ trong một vài phút sau khi
Thánh lễ chấm dứt, để có đủ thời giờ dọn dẹp và lau chùi nhà thờ chuẩn bị cho Thánh lễ kế
tiếp. Dưới sự hướng dẫn của những thiện nguyện viên đã được huấn luyện, giáo dân sẽ đi ra
theo thứ tự từng hàng.
Nếu một giáo xứ không thể cử hành Thánh lễ một cách an toàn theo những sự hướng
dẫn này và tất cả các điểm ghi trên tài liệu của Tiểu Bang, giáo xứ đó không nên mở lại
Thánh lễ.
Các Cha Hạt trưởng sẽ thảo luận thường xuyên với các Cha Chánh xứ liên hệ và
thường xuyên báo cáo việc tuân thủ lên Đức Giám Mục Tổng Đại diện.
Danh sách kiểm soát: Những điều gì cần có trước khi bắt đầu có Thánh lễ?
• Nhà thờ phải được lau chùi thật sạch, theo phương thức được ghi rõ trong tài liệu của
Văn Phòng Quản Trị Rũi Ro.
• Sách Thánh ca và sách kinh đã được mang ra khỏi nhà thờ.
• Có sẵn những ngươi thiện nguyện để giúp hương dẫn giáo dân di chuyển.
• Bản hiệu đã được dựng sẵn, thông báo cho giáo dân biết những việc như:
+Họ phải mang khẩu trang
+Họ có thể ngồi ở đâu
+Giáo dân không có hát
• Chỗ ngồi với khoảng cách xã hội đã được ghi rõ.
• Có đẩy đủ gel khử trùng.
• Các chén Nước Thánh đã lau chủi khô ráo.

• Điểm đánh dấu trên sàn nhà thờ ghi rõ hướng di chuyển của gaío dân, và khoảng cách
xã hội six feet đã sẵn sàng, nơi mà giáo dân cần sắp hàng
• Phương pháp đã có sẵn để hạn chế số giáo dân đến tham dự Thánh lễ dưới 40% sức
chứa tối đa, và không quá số ghế ngồi đúng theo khoảng cách xã hội đã ấn định.
• Cần có sẵn một kế hoạch, số người thiện nguyện, và vật liệu để lau chùi nhà thờ giữa
các Thánh lễ.
• Giấy phép của Giám Mục Vùng hay Cha Đại diện Giám Mục.

