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Kính thưa Quý vị, 
 

Đức Giám mục Edward J. Burns của GP Dallas đã ban hành Sắc lệnh mới vào ngày 18/05/2020 với những 
hướng dẫn cụ thể cho ĐỢT 2 (PHASE TWO) để các giáo xứ có thể chuẩn bị và thi hành cho đúng với 
những đòi hỏi an toàn cho mọi người. Dựa vào Sắc Lệnh mới này, Giáo xứ xin thông báo: 
 
1. Các Thánh lễ Chúa nhật có giáo dân dự vẫn tiếp tục bị tạm ngưng. 

 
2. Thánh lễ ngày thường có giáo dân dự được có bắt đầu vào thứ Ba, ngày 26/05/2020. Tại giáo xứ cũng sẽ 

có Thánh lễ ngày thường trở lại bắt đầu vào thứ Ba, ngày 26/05/2020. Thánh lễ chiều từ thứ Hai – thứ 
Sáu vào lúc 6:30 pm và sáng thứ Bảy vào lúc 8:00 am. 
 

3. Mọi người Công giáo trong GP Dallas vẫn tiếp tục được miễn chuẩn khỏi luật buộc dự lễ Chúa nhật và 
các ngày lễ buộc. Sự đòi buộc rước lễ trong mùa Phục Sinh (Giáo luật 920) có thể được thi hành vào dịp 
khác trong năm. 
 

4. Những thành viên thuộc dạng vulnerable (dễ bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh như cao niên, đau bệnh 
thường xuyên,…) không nên tham dự Thánh lễ vào lúc này. Những ai có các triệu chứng giống như 
Covid-19 không dự Thánh lễ. 
 

5. Nhà thờ, văn phòng giáo xứ, mọi sinh hoạt của Giáo xứ, của các Hội đoàn vẫn tiếp tục tạm ngưng. Nếu 
cần, xin gọi hay nhắn tin vào số điện thoại di động của cha xứ: 520-465-4414. 
 

6. Cha xứ dâng lễ riêng ngày thường ở nhà xứ vào lúc 9:00 am và bắt đầu dâng lễ ngày thường trở lại vào 
thứ Ba, ngày 26/05/2020 với các giờ lễ có nói ở trên. Thánh lễ Chúa nhật ở nhà thờ vẫn vào lúc 10:00 
am. Mọi người có thể hiệp thông dự các thánh lễ này trực tuyến (live stream) trên Facebook hay 
YouTube ở trang mạng của giáo xứ. Những ai muốn cha xứ dâng ý chỉ trong các Thánh lễ, xin liên lạc 
để lời nhắn hay tin nhắn rõ ràng ở số điện thoại di động của cha xứ: 520-465-4414.  
 

7. Giờ giải tội tại nhà thờ là thứ Bảy hàng tuần, từ 4:00 pm – 5:00 pm. Ngoài ra, xin gọi cha xứ làm hẹn. 
 

8. Tại nhà thờ vào mỗi ngày Chúa nhật sẽ có 1 giờ chầu Thánh Thể từ 3:00 pm – 4:00 pm với đọc kinh 
kính Lòng Chúa Thương Xót và chuỗi kinh Mân Côi. 
 

Các Hướng Dẫn Cho Giáo Dân Tham Dự Thánh Lễ 
 
a. Mọi người phải đeo khẩu trang. 

 
b. Giáo dân dự không quá 25% sức chứa của nhà thờ. Tại nhà thờ, số lượng người dự ở trong nhà thờ, trên 

lầu và phòng Thánh Gia là chỉ được khoảng 140 người. Nếu sau này khi có lễ Chúa Nhật và nếu dùng 
thêm bên Hội trường thì được thêm khoảng 120 người. 
 

c. Giáo dân không cùng một gia đình ngồi cách nhau ít nhất 6 ft. Gia đình ngồi gần nhau và sau đó phải 
cách xa hai bên trái hay phải 6 ft mới có người ngồi. 
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d. Cách một hàng ghế mới có hàng ghế khác được sử dụng. Những hàng ghế nào được sử dụng và không 

sử dụng sẽ có bản chỉ rõ ràng. Xin giáo dân dự lễ ngày thường vui lòng để ý và tuân giữ, nhất là vào 
ngày Chúa nhật, xin vui lòng theo sự hướng dẫn của Ban Tiếp Dẫn. 
 

e. Những ai tham dự Thánh lễ nên luôn mang theo sanitizer tay và sanitize trước khi tham dự Thánh lễ và 
lúc rước Mình Thánh. Nhà thờ cũng có các bình sanitizer ở các cửa lối vào và trong các phòng vệ sinh. 
 

f. Không được nắm tay lúc đọc kinh Lạy Cha. 
 

g. Không có phần chúc Bình an. 
 

h. Giáo dân khi rước Mình Thánh xin vui lòng sanitze hai bàn tay trước khi rước Mình Thánh. Xin rước 
Mình Thánh bằng tay. 
 

i. Những ai rước Mình Thánh xin vui lòng lấy khẩu trang ra khỏi miệng và bao tay trước khi đến rước 
Mình Thánh. 
 

j. Khi đi lên rước lễ, xin đứng cách nhau 2 hàng ghế. 
 

k. Sẽ không có đưa chuyền giỏ tiền dâng cúng. Thay vào đó, giỏ tiền sẽ đặt ở đầu nhà thờ và các lối vào để 
mỗi người tự mình bỏ vào. Nếu có thể, xin sử dụng dâng cúng online. 
 

l. Vào ngày lễ nếu có Ban Tiếp Dẫn (ngày Chúa nhật hay lễ trọng vào ngày thường), Ban sẽ hướng dẫn 
mọi người theo thứ tự khi ra về. 
 

m. Sau bài ca kết lễ, chỉ có đọc Kinh Trông Cậy và các Câu Lạy mà thôi. 
 
 
 

Thân mến trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
 
Lm. Dominic Phúc Phạm, C.Ss.R. 
Chánh xứ 
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