Kính thưa quí cụ, quí ông bà và anh chị em thân mến,
Với tình hình dịch bệnh ngày càng lan rộng và để bảo vệ sức
khỏe cho dân cư của tiểu bang California, chính quyền đã ra
lệnh cho mọi người khi không có lý do quan trọng không được
ra khỏi nhà. Chỉ những người cần đi mua thức ăn, thuốc men
hay đi thăm những người thân cần sự giúp đỡ, mới được phép ra
khỏi nhà. Lệnh này có thể có hiệu lực trong một thời gian dài.
Nhiều hay ít lệnh này cũng ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta,
vì thế chúng ta cần phải có những biện pháp để thích nghi và
tiếp tục những sinh hoạt trong đời sống thường ngày cũng như
đời sống tâm linh. Riêng về những sinh hoạt đạo đức và phục vụ
nhu cầu tâm linh của mọi người trong Cộng đoàn Đức Mẹ
Lavang, chúng tôi xin có những thông báo như sau:
1. Các cha trong Giáo xứ luôn sẵn sàng phục vụ mọi tín hữu
trong Giáo xứ khi cần. Quí vị có thể gọi số điện thoại của văn
phòng. Riêng với các thành viên của Cộng đoàn, khi quí vị cần
lãnh nhận bí tích xức dầu bệnh nhân hay gia đình có người đau
yếu nặng cần lãnh bí tích này hoặc cần bất cứ sự giúp đỡ tâm
linh nào khác, quí vị có thễ gọi trực tiếp số điện thoại cầm tay
của tôi (717) 961-8998.
2. Để có thể hiệp thông qua lời cầu nguyện và sống niềm tin
trong những ngày không thể tới nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ, xin
các gia đình trong Cộng đoàn cố gắng thực hiện giờ đọc kinh tại
gia theo hướng dẫn đã được gởi tới các gia đình. Quí vị cũng có
thể theo dõi phần suy niệm Tin Mừng hằng ngày được phát hình
trên trang mạng
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3. Trong lúc này điện thư là hình thức tốt nhất để Cộng đoàn có
thể liên lạc và cập nhật những thông báo quan trong liên quan
tới sinh hoạt chung, vì thế nếu quí vị biết những gia đình nào
chưa nhận được điện thư Cộng đoàn gởi ra trong những ngày
qua, xin quí vị giúp Cộng đoàn có địa chỉ diện thư của các gia
đình đó bằng cách gởi điện thư cho ông chủ tịch hay thành viên
của ủy ban thường vụ Cộng đoàn.
4. Ngoài việc hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện, xin mọi
người trong Cộng đoàn cố gắng dành thời gian để thăm hỏi nhau
qua điện thoại, điện thư hay bất cứ phương tiện nào có thể, để
khích lệ, nâng đỡ nhau và có thể giúp đỡ nhau khi cần.
5. Đại đa số chúng ta cũng bị ảnh hưởng về kinh tế, tài chánh
trong lúc này. Tinh hình tài chánh của Giáo xứ cũng thế, nhất là
khi nhà thờ không cử hành thánh lễ, thu nhập qua việc đóng góp
của giáo dân trong các thánh lễ không còn mà vẫn chi tiêu. Với
ý thức trách nhiệm là phần tử của Giáo xứ chúng tôi xin quí vị
cố gắng giúp Giáo xứ bằng cách đóng góp qua “e-giving” trong
thời gian không thể tới nhà thờ hoặc gởi ngân phiếu qua bưu
điện. Sự đóng góp về tài chánh của mỗi gia đình chúng ta luôn
được Giáo xứ trân trọng nhất là trong hoàn cảnh khó khăn chung
này.
6. Với tư cách là người phục vụ quí cụ, quí ông bà và anh chị em
về đời sống tâm linh, tôi luôn nhớ tới mọi người trong Cộng
đoàn và Giáo xứ trong các giờ kinh và thánh lễ mỗi ngày.

Nguyện xin Chúa gìn giữ và ban sự bình an cho chúng ta. Hãy
vững tin và xác tín vào tình thương và sự quan phòng của Chúa
dành cho chúng ta.
Hiệp nhất với nhau trong Chúa
Fr, Nguyễn Thuấn
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