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Chào mừng ông bà anh chị em.  Tạ ơn Chúa đã cho giáo xứ được mở cửa trở lại để mọi 
người được quy tụ nơi Thánh Đường thân yêu của chúng ta.  Xin chân thành cám ơn ông 
bà anh chị em đã đọc kinh cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ trực tuyến tại gia đình trong 
những tháng ngày vừa qua.  Vì đại dịch vẫn còn, nên việc mở của nhà thờ sẽ kèm theo 
nhiều giới hạn tạm thời.  Giáo xứ luôn là một cộng đồng, là một đại gia đình, nên chúng ta 
cần phải quan tâm và tiếp tục bảo vệ lẫn nhau. Sau đây là các quy định do Tổng Giáo Phận 
Boston đưa ra để lo cho sự an toàn của tất cả mọi người, đồng thời duy trì sự cung kính với 
các Bí Tích và tôn trọng các quy tắc phụng vụ. 
 
Làm thế nào Giáo Xứ giữ an toàn cho quý vị: 

• Giáo dân tham dự sẽ giới hạn khoảng 130 người trong nhà thờ (việc tham dự thánh 
lễ tại hội trường đang được bàn thảo).  Nếu hết chỗ, xin quý vị vui lòng ra về 

• Nhà thờ sẽ được lau chùi kỹ lưỡng và khử trùng sau các thánh lễ 
• Các nhân viên và thiện nguyện viên sẽ mang khẩu trang 
• Chỗ ngồi chỉ định đã được đánh dấu rõ ràng.  Ban Tiếp Tân sẽ hướng dẫn gia đình 

của quý vị ngồi chung với nhau và cách những người khác 6 feet 
• Sẽ ngăn chặn và để trống cách mỗi hàng ghế 
• Ban Tiếp Tân sẽ không đi xin tiền.  Xin quý vị bỏ tiền vào rổ để cuối nhà thờ 
• Sẽ rước Mình Thánh Chúa bằng tay 
• Không rước Máu Chúa 
• Các chén nước Thánh ở cửa ra vào được lau khô và không dùng tới 
• Sách Thánh Ca và sách Kinh sẽ không xếp ra các ghế 
• Sẽ để sẵn thuốc khử trùng tay (hand sanitizer) ở cuối nhà thờ và ở bàn trước khi 

rước lễ 
 
Làm thế nào quý vị có thể bảo vệ bản thân và những người khác: 

• Ở nhà xem Thánh Lễ trực tuyến nếu quý vị: 
-  trên 65 tuổi 
- Những ai có tiền sử bệnh về hô hấp, tim mạch, tiểu đường, huyết áp… 
-  đang có triệu chứng bệnh (cảm cúm, sốt, ho, sổ mũi, …) 
-  đã và đang có những tình trạng sức khỏe yếu kém, có thể dễ bị nhiễm Virút 
-  đã bị nhiễm lây Virút 
Đức Hồng Y vẫn tiếp tục miễn chuẩn việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật cho 
những ai không thể tham dự vì lý do sức khoẻ, dịch bệnh. Các Thánh lễ Chúa nhật 
và thứ ba vẫn sẽ được phát trực tuyến.   



• Xin vào từ cửa trước của nhà thờ. Đây là sự cần thiết để duy trì sự kiểm tra số người 
tham dự 

• Mang theo thuốc khử trùng tay (hand sanitizer) 
• Luôn luôn giữ khoảng cách an toàn 6 feet 
• Vui lòng đeo khẩu trang 

-  Trẻ em dưới 2 tuổi không cần phải đeo 
-  Cha mẹ tự quyết định cho con từ 2 đến 5 tuổi có nên mang khẩu trang không 

• Xin luôn luôn mang khẩu trang trong Thánh Lễ, ngay trong lúc lên rước Mình 
Thánh Chúa.  Trước khi rước lễ xin rửa tay bằng thuốc khử trùng. Khi đã nhận được 
Mình Thánh, quý vị có thể bước sang một bên, cởi khẩu trang và đưa vào miệng, rồi 
mang lại khẩu trang và quay về chổ. 

• Khi rước Lễ, giữ khoảng cách 6 feet giữa mình và người khác 
• Những ai không rước Lễ, cũng cần bước ra khỏi hàng ghế để khỏi phải va chạm với 

những người khác 
• Xin cộng đoàn không hát trong Thánh Lễ 
• Không bắt tay chúc bình an cho nhau 
• Sau Thánh Lễ, xin ngồi tại chỗ.  Ban Tiếp Tân sẽ hướng dẫn quý vị ra về một cách 

trật tự và an toàn 
• Không tụ tập trò chuyện gần nhau, trước hoặc sau Thánh Lễ 

 
Xin quý vị giữ gìn sức khỏe cho mình, cho gia đình cũng như cho mọi người chung quanh.  
Xin Thiên Chúa giữ gìn ông bà anh chị em trong tình yêu quan phòng của Ngài và sớm 
xóa bỏ cơn đại dịch. 
 
 
Ban Mục Vụ 
 
 
 


