
Thông báo của Hội Đồng Mục Vụ 

Xin kính chào Quý Ông Bà Anh Chi Em trong Chúa Kitô ,Trong những tuần lễ vừa qua chúng ta 

liên tục đón nhận những tin không mấy tươi sáng và đặc biệt nhất là nguy cơ bùng phát dịch 

viêm phổi Vũ hán trở lại, trong những ngày tới có lẽ tình hình dich bệnh sẽ còn phức tạp hơn 

nữa,...Tất cả các luật lệ về phòng chống dich được đưa ra là điều không ai muốn, tuy nhiên 

chúng ta cũng cần học cách chấp nhận thực tế và đón nhận những tình huống khó khăn một cách 

lạc quan nhất, ý thức và hành vi của mỗi người đều có ảnh hưởng đến người khác rất lớn, nhất là 

trong bối cảnh dich bệnh lây lan trong cộng đồng, việc không tuân thủ qui định về các biện pháp 

phòng ngừa mà Địa phận và các cơ quan chuyên môn khuyến cáo, có thể mang lợi ích nho nhỏ 

cho cá nhân nhưng đổi lại có thể là những mắc xích khiến dịch bệnh lây lan không kiểm soát 

được, vì vậy hy vọng tất cả mọi người chúng ta cùng nâng cao ý thức phòng dịch hơn hơn chống 

dịch trong thời điểm này, giữ cho bản thân mình, gia đình mình cũng là giữ cho những người 

xung quanh, Chúng ta mong rằng giai đoạn khó khăn này sẽ chóng qua đi để tất cả mọi người 

đều có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. 

Hôm Thứ Tư 29/7/2020 Giáo Phận và Thành phố Calgary đã gởi ra một luật mới về việc bắt 

buộc đeo khẩu trang bên trong các nơi công cộng,...(The City of Calgary Bylaw 26M2020) 

Ngoài nhữnng điều lệ đã ban hành và vẫn phải tuân thủ trước đây,  

Chúng tôi xin được tóm tắt những điều lệ mới sau đây có liên quan đến sinh hoạt phụng vụ trong 

Giáo xứ chúng ta: 

Trong Thánh Lễ: 

- Tất cả các nhân viên, thiện nguyện viên, và các Giáo dân đến tham dự Thánh lễ đều phải đeo 

khẩu trang, chỉ tạm thời mở ra khi lên nhận Mình Thánh Chúa, sau đó phải đeo trở lại. 

- Các Chủ tế cũng được yêu cầu đeo khẩu trang trước Thánh lễ, trong khi trao Mình Thánh, và 

sau khi Ban Phép Lành cuối lễ. 

- Không đồng tế nếu các Linh mục không sống chung trong một Tu viện. 

- Ngoài những lúc có thừa tác viên đọc các bài Sách Thánh, đọc lời nguyện Giáo dân nơi Tòa 

giảng, Chủ tế được yêu cầu chỉ một mình trên gian Cung Thánh. 

- Những thừa tác viên đọc sách Thánh đọc lời nguyện Giáo dân được yêu cầu đeo khẩu trang và 

hạn chế đụng vào microphone. 

- Tất cả những Giáo dân nào không cảm thấy dễ chịu khi đeo khẩu trang trong Thánh lễ, có thể ở 

nhà tham dự lễ trực tuyến,... 

 



Trong khi trao các phép bí tích: 

- Các Chủ tể phải đeo khẩu trang trong khi cử hành các nghi thức trao các phép Bí Tích,... 

Rửa tội, Thêm sức, Hôn phối, và Sức dầu bệnh nhân,.. 

Các Nhân viên làm việc trong Văn phòng Giáo xứ: 

- Tất cả các Nhân viên làm việc đi lại trong các khu vực chung đều phải đeo khẩu trang. 

- Nhân viên không cần thiết phải đeo khẩu trang khi đang làm việc một mình trong một văn 

phòng đóng cửa. 

- Nhân viên không cần thiết phải đeo khẩu trang khi đang làm việc đằng sau những nơi có tấm 

kiếng che ngang. 

Trong các cuộc Hội họp hay cuộc hẹn cá nhân: 

- Tất cả được yêu cầu phải đeo khẩu trang trong mỗi trường hợp,..bên trong khu vực Nhà thờ. 

Vi phạm: 

- Đây là luật đã được Thành phố Calgary ban hành (The City of Calgary Bylaw 26M2020) nếu vi 

phạm sẽ bị phạt từ $100 đến $200. 

- Nhân Viên Y tế sẽ bất ngờ đến kiểm tra: về khẩu trang, về lau chùi (2 lần) sau mỗi Thánh lễ, và 

có đầy đủ 3 nhân viên hướng dẫn , phục vụ cho mỗi Thánh lễ. 

- Ngoài ra, xin quý vị tiếp tục áp dụng các hướng dẫn mục vụ trong hòa cảnh dịch bệnh đã ban 

hành trước đây. 

Xin quý Quý Ông Bà Anh Chi Em trong Giáo xứ không ngừng dâng lên những hy sinh và lời 

cầu nguyện, để xin Thiên Chúa và Mẹ Maria đoái thương toàn thể nhân loại trước cơn đại dịch. 

Xin các Hội đoàn phổ biến rộng rãi thông báo này đến giáo dân trong giáo xứ. 

Chân thành cảm ơn quý ÔBACE đã hợp tác và tuân thủ các hướng dẫn của Giáo phận và sở Y tế. 
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CT. Nguyễn ngọc Ánh  

 


