
Anh Chị Em giáo dân thuộc giáo xứ St. Joseph the Worker thân mến, 

Tôi cầu xin cho anh chị em luôn bình an. Tôi tin rằng anh chị em đã biết đức tổng giám mục Gomez đã 

cho phép các nhà thờ trong tổng giáo phận được cử hành thánh lễ với giáo dân tham dự. 

Ngợi khen Chúa! 

Tôi rất mong được gặp anh chị em nhưng chúng ta không thể trở lại với những gì chúng ta có trước khi 

các nhà thờ đóng cửa. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em thời gian và cách thức được áp dụng. 

Chúng ta cần có một chương trình tuân thủ các điều lệ, vì thế chúng ta dự tính cử hành các thánh lễ 

chúa nhật vào ngày mồng 7 tháng 6 năm 2020. Các thánh lễ sẽ như trước đây: 7:30, 9:30, 11:30 tiếng 

Anh; 1:30, 7:30 tối tiếng Tây Ban Nha; 4:00 chiều tiếng Việt. 

Chúng ta cũng cử hành các thánh lễ trong tuần như thường lệ: 6:30 và 8:30 bằng tiếng Anh bắt đầu từ 

thứ hai ngày 8 tháng 6. Nếu có gì thay đổi tôi sẽ thông báo. 

Chúng ta sẽ tiếp tục truyền hình trực tiếp các thánh lễ Chúa nhật. Thời gian sẽ thay đổi: 9:30 tiếng Anh, 

1:30 tiếng Tây Ban Nha, 4:00 tiếng Việt. 

Những điều phải tuân theo: 

1. Không được qui tụ quá 100 người, bao gồm cả cha chủ tế và các thừa tác viên. 

2. Tôi xin lỗi, nhưng khi đã đủ số người, không một ai khác được phép vào nhà thờ. 

a.  bạn có thể chờ thánh lễ kế tiếp hay về và trở lại. 

3. Những người trên 65 tuổi hay đang trong thời gian uống thuốc được khuyến khích ở nhà và theo 

dõi các thánh lễ trực tuyến. 

4. Nếu bạn bị bệnh làm ơn ĐỪNG tới tham dự thánh lễ. 

5. Bạn PHẢI đeo khẩy trang và SÁT TRÙNG tay trước khi vào nhà thờ. 

a. Chúng tôi sẽ cung cấp nước sát trùng. 

6. Bạn sẽ được thử để bảo đảm bạn không bị sốt hay những triệu chứng khác. 

7. Bạn PHẢI giữ khoảng cách ít nhất 6 feet từ người khác. 

8. Khi vào nhà thờ bạn phải theo sự hướng dẫn của những người có trách nhiệm. 

9. Chỉ ngồi ở những chỗ đã được đánh dấu trước. điều này bảo đảm khoản cách qui định. 

10. Những người sống chung trong một nhà có thể ngồi chung với nhau tại những hàng ghế dành 

sẵn nhưng khoảng cách 6 feet vẫn phải giữ giữa người cuối cùng của gia đình bạn và người khác 

không cùng gia đình 

a. Gia đình bạn có thể chiếm nguyên một hàng ghế nếu không đủ khoảng trống 6 feet giữa 

người của gia đình bạn và người khác. 

b. Nếu bạn có thắc mắc xin hỏi những người có trách nhiệm hướng dẫn. 

11. Không ôm hôn, bắt tay hay bất cứ đụng chạm thể lý nào khác được cho phép. 

a. Khi chúc bình an, chỉ có thể vẫy tay hay cúi đầu. 

12. Không có phần dâng của lễ, nhưng bạn có thể bỏ phần đóng góp của mình vào giỏ ở cửa nhà thờ 

khi ra về. 

a. Cách tốt nhất là bạn vào trong trang nhà của giáo xứ và ghi danh đóng góp qua đó. Bạn có 

thể ngưng ngay sau đó nhưng tôi khuyên bạn nên tiếp tục. 

13. CHỈ CÓ THỂ rước lễ bằng tay. 

a. Bạn PHẢI chú ý hàng kẻ dưới nền nhà thờ để bảo đảm khoảng cách 6 feet. 



14. Cuối lễ, bạn sẽ được hướng dẫn để ra từng hàng và từng khu vực để bảo đảm khoảng cách qui 

định. 

15. Bạn phải dời nhà thờ ngay lập tức vì nhà thờ cần được sát trùng trước khi thánh lễ kế tiếp bắt 

đầu. 

Xin biết rằng tất cả những qui định này là để bảo vệ mọi người. Như gia đình của Chúa, chúng ta cần 

phải quan tâm đến nhau. Xin tiếp tục giữ gìn và cầu cho đại dịch chấm dứt. 

Xin Chúa chúc lành, 

Cha Beto 


