
Thông báo về việc khôi phục các sinh hoạt trong Giáo xứ. Giai đoạn 2 
 

Kính chào quý ông bà anh chị em trong Chúa Kitô, Một tuần lễ mới tươi đẹp lại đến với chúng ta, niềm 

vui nối tiếp niềm vui, hôm 10/6/2020 ông Jason Kenny Tỉnh trưởng Alberta đã công bố: Nhận xét tình 

trạng lây nhiễm của dịch viêm phổi Vũ Hán đã giảm thiểu đáng kể, nên bắt đầu từ ngày 12/6/2020 Việc 

mở cửa Giai đoạn 2 được áp dụng: trong đó có các Nhà thờ trong Tỉnh bang sẽ được phép tăng thêm số 

người tham dự trong các Thánh lễ,…   

Liên quan đến các sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ, HĐMV xin trân trọng cập nhập một số lưu ý sau: 

Vì phải tuân thủ việc giữ khoảng cách xa 2 mét, nên trong lòng Nhà thờ, chúng ta chỉ sắp xếp được tối đa 

là 100 người, vì vậy tất cả các quy định vẫn được thực hiện theo các hướng dẫn trước đây: (Giai đoạn 1) 

 Lễ ngày thường:  các Thánh lễ từ thứ 2 đến thứ 6 như thường lệ, 11 giờ sáng và 6 giờ chiều. Thứ 7 sẽ có 

lễ lúc 9:30 giờ sáng, tối đa 100 người cho mỗi Thánh lễ. (vẫn phải ghi tên, số điện thoại nơi lối vào, trả lời 

câu hỏi về sức khỏe, mang khẩu trang khi vào tham dự,...) 

 Lễ Ngày Chúa Nhật:  sẽ có 4 Thánh lễ vào các giờ như sau: Thứ 7- 6 giờ chiều, Chúa nhật: 9 giờ - 11 giờ 

sáng, và 6 giờ chiều -Số người tham dự cho mỗi Thánh lễ tối đa là 100 người bao gồm các Cha và ban 

Phụng vụ, 

Các Thánh lễ thứ Bảy và Chúa Nhật cuối tuần đã được lên kế hoạch tăng thêm giờ Lễ khi có nhu cầu cần 

thiết . 

-Xin gọi điện thoại trước: cho các Thánh lễ 6 giờ chiều thứ 7 và 3 Thánh lễ Chúa nhật. Để tránh tình trạng 

giáo dân đến nhiều hơn số người được ấn định là 100 người trong mỗi Thánh lễ ngày Chúa Nhật: HĐMV 

sẽ vẫn tiếp tục lập Danh sách cho những giáo dân nào gọi điện thoại đến đăng ký giờ lễ mình chọn. Xin 

liên lạc ông Nguyễn ngọc Ánh (587)889-7907 để ghi tên và số người tham dự và giờ lễ. Vì sẽ có rất nhiều 

cuộc gọi đến cùng lúc, nếu không nói chuyện trực tiếp, xin quí vị để lại lời nhắn hay text messages, sau 

đó chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận. 

- Nhà thờ sẽ mở cửa trước giờ cử hành Thánh lễ 30 phút, Khi đến Nhà thờ tham dự Thánh lễ nhớ mang 

theo khẩu trang, quý vị sẽ được các thiện nguyện viên hướng dẫn điền tên và số điện thoại, trả lời bản 

theo dõi sức khỏe, sau đó được hướng dẫn vào chỗ ngồi, trước khi bắt đầu Thánh lễ các cửa Nhà thờ sẽ 

được khóa lại và không ai được vào. 

Khi đi rước Mình Thánh Chúa, xin quý vị đứng tại chỗ, gỡ khẩu trang sẽ có các thiện nguyện viên đến tận 

bàn để mời quý vị, đi theo thứ tự,… 

Tiền Dâng cúng: Hai thùng tiền dâng cúng sẽ được đặt bên lối vào, xin quý vị tự bỏ vào khi bước vào Nhà 

thờ. 



- Xin giữ các quy định về Y tế: cần rửa tay sát khuẩn trước và sau khi tham dự Thánh lễ, cần đeo khẩu 

trang khi tham dự Thánh lễ, ngồi đúng chỗ quy định, duy trì khoản cách tối thiểu (2 mét) với người khác. 

- Sẽ trực tuyến (livestream) Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa Nhật và chiếu lại cho giáo dân muốn xem lại bất cứ 

lúc nào trong ngày,.. 

- Các Thánh lễ trực tuyến tại Tu viện Đa Minh sẽ tạm ngưng kể từ Chúa Nhật ngày 14/6/2020, Thay mặt 

Cộng Đoàn dân Chúa Giáo xứ Vinh Sơn Liêm chúng con xin tri ân Cha Bề trên, và các Cha thuộc Tu viện 

Calgary đã cho phép Giáo dân được hiệp thông các Thánh lễ trực tuyến trong thời gian qua. 

- Riêng giờ kinh Lòng Chúa Thương xót hàng ngày tại Tu viện lúc 3:00PM vẫn được tiếp tục duy trì. 

- Các lớp Giáo lý và sinh hoạt đoàn thể: vẫn tiếp tục tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới,... 

Quý ÔBACE thân mến, tất cả mọi người chúng ta đều cảm nhận rõ rằng sự thiếu thốn thiêng liêng đã 

tăng thêm sự trân trọng và khát khao được lãnh nhận các phép Bí tích. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa 

Chúng ta tiếp tục dâng lên những hy sinh và những việc lành thánh của cá nhân cũng như của Cộng đoàn 

cho Thiên Chúa để cầu xin cho nạn dịch sớm được khống chế và bị đẩy lùi. 

Mặc dù các sinh hoạt đã dần dần hồi phục nhưng vẫn còn đó nỗi lo dịch bệnh có thể trở lại, nên các biện 

pháp phòng chống dịch như: giữ khoảng cách xã hội, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hay dung 

dịch sát khuẩn theo hướng dẫn của sở y tế. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, thánh Vinh Sơn Liêm chúng ta cùng hiệp 

thông cầu nguyện và tin tưởng Thiên Chúa sẽ nhậm lời. 

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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