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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 29/04/2020, và có hiệu lực liền 
cho đến ngày 18/05/2020, trừ khi có sửa đổi hay rút lại. Dựa vào Sắc Lệnh mới này, Giáo xứ xin thông báo: 
 
 
1. Các Thánh lễ Chúa nhật và ngày thường có giáo dân dự vẫn tiếp tục bị tạm ngưng. 

 
2. 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. 
 

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

4. Cha xứ dâng lễ riêng ngày thường ở nhà xứ vào lúc 9:00 am và Thánh lễ Chúa nhật ở nhà thờ 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. 
  

5. Ai muốn đón nhận bí tích giao hòa thì xin liên lạc riêng với cha xứ. 
 

6. Rửa tội, Cưới và An táng: vì giáo xứ không có thường xuyên nên ai có thắc mắc xin gọi cho cha xứ để được chỉ 
dẫn riêng. 
 

7. Mỗi ngày cha xứ sang nhà thờ và đọc kinh lần chuỗi kính Lòng Chúa Thương Xót và Mân Côi từ 3:00 pm – 4:00 
pm. Cũng có nhiều giáo dân và gia đình cùng tham dự qua điện thoại. Nếu Quý vị nào muốn tham dự, xin hãy gọi 
số điện thoại: (408) 418-9388; sau đó bấm Số tham dự (access code): 623 706 564#  và nhấn tiếp #. 
 

8. Vào ngày 01/05/2020, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Canada thực hiện việc tái thánh hiến hai quốc gia cho sự 
cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria. Các Đức giám mục kêu gọi mọi tín hữu khẩn cầu Đức Mẹ phù giúp cầu bầu 
cùng Chúa để trong cơn Đại dịch Coronavirus và những ngày khốn khó này, mọi người luôn tìm kiếm ơn Chúa, 
sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức Tổng Giám mục Jose H. Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục 
Hoa Kỳ, sẽ chủ sự một phụng vụ long trọng thánh hiến Hoa Kỳ cho Trái Tim Đức Mẹ vào thứ Sáu, ngày 
01/05/2020 lúc 3:00 pm miền Đông Hoa Kỳ (2:00 pm ở TX). Tại giáo xứ, cha xứ sẽ thực hiện cùng ngày vào lúc 
3:20 pm, sau giờ lần chuỗi kính Lòng Chúa Thương Xót. Chuỗi kinh Mân Côi được lồng vào trong phần Nghi 
thức Tái Thánh Hiến này. 
 

9. Phần Nghi Thức Tái Thánh Hiến này cũng được gửi kèm theo qua email để mọi người hay gia đình có thể thực 
hiện và có sự hiệp thông. 
 

10. Xin mọi người với lòng yêu mến, tin cậy cùng kiên trì cầu nguyện khẩn nài Thiên Chúa thương ban cho thế giới 
mau chóng vượt thoát cơn Đại dịch Coronavirus. Cùng cầu xin Chúa, qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và 
Thánh Cả Giuse, ban ơn chữa lành hồi phục cho những người đau bệnh và sự bình an, sức khỏe cho chúng ta, gia 
đình và giáo xứ. 

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

 THÔNG BÁO của GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU KITÔ 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS 

(Ngày 30/04/2020) 


