
THÔNG BÁO CẬP NHẬT CỦA GIÁO XỨ NGÀY 6/6/2020 

Hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020, Đức Cha Edward Burns của Giáo phận Dallas đã ra một bản 

hướng dẫn mới về việc cho phép có thêm Thánh lễ hằng ngày trong Giai đoạn 2 của tiến trình mở cửa nhà 

thờ và dựa theo đó Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có những qui định cụ thể như sau: 

1. Kể từ thứ Hai ngày 15 tháng 6, ngoài Thánh lễ 7am, Giáo xứ sẽ có thêm Thánh Lễ hằng ngày lúc 7pm 
(từ thứ Hai đến thứ Sáu) và 8am (thứ Bảy). Giáo xứ vẫn chưa được phép cử hành Thánh Lễ Chúa nhật 
cho công chúng. 

2. Các tín hữu trong Giáo phận Dallas vẫn tiếp tục được miễn chuẩn bổn phận tham dự Thánh lễ Chúa 
nhật và những ngày lễ buộc mặc dầu có thể hiệp thông trong các Thánh lễ được phát trực tuyến và 
lưu giữ trên website của giáo xứ dmhcg.org lúc 7 giờ sáng (ngày thường) và 10 giờ sáng (Chúa nhật). 
Riêng Thánh lễ Chúa nhật bằng tiếng Anh lúc 11 giờ của các Đức Cha Giáo phận Dallas được trực tiếp 
truyền hình ở Đài Fox 4 và webiste cathdal.org. 

3. Vì lòng bác ái đối với việc bảo vệ sức khỏe chung, những người tham dự Thánh lễ không nên quá 65 
tuổi, không cảm thấy yếu mệt, nóng sốt, và không từng tiếp xúc với người bị lây nhiễm Covid-19. 

4. Những người tham dự Thánh lễ bắt buộc phải đeo khẩu trang, khử trùng bàn tay và ngồi cách nhau 
6ft (chỉ được ngồi nơi có dán tape màu xanh). Những người cùng trong một gia đình có thể ngồi chung 
với nhau nhưng phải cách 6 feet ở hai phía. 

5. Để duy trì số người tối đa được phép trong Nhà thờ (190 người) cũng như giữ khoảng cách 6ft giữa 
các cá nhân, sau khi khử trùng tay với bình thuốc khử trùng được để sẵn ở cửa ra vào (chỉ mở 1 cửa 
mà thôi), mọi người vào ngay trong Nhà thờ để tránh chuyện trò tiếp xúc gần nhau. Ngoài ra, những 
ai vào trước, xin vui lòng đến những hàng ghế trên và vào giữa hàng ghế để những người đến sau có 
thể vào hàng ghế ở phía ngoài mà không phải bước qua nhau. 

6. Những ai rước lễ, xin vui lòng tẩy trùng tay với bình tẩy trùng cá nhân mang theo, cũng như đứng cách 
khoảng với người đứng trước. Khi đến với thừa tác viên cho rước lễ  (trong giai đoạn 2 hiện nay của 
Tiến trình mở cửa lại Nhà thờ, chỉ có Linh mục và Phó tế có đeo khẩu trang cho rước lễ mà thôi), người 
lên rước lễ xin đứng cách các vị này một cánh tay. Linh mục và Phó tế chỉ nói thầm trong miệng “Mình 
Thánh Chúa Kitô”  rồi sẽ đặt Mình Thánh Chúa nơi lòng bàn tay của người nhận. Người nhận Mình 
Thánh chỉ cung kính nhận và cúi đầu, không cần đáp “Amen”, rồi đứng qua một bên, kéo khẩu trang 
xuống và đưa Mình Thánh Chúa vào miệng. 

7. Sau khi Thánh Lễ kết thúc, để tránh mọi người ùa ra một lúc và như thế không còn giữ khoảng cách 6 
ft, những người ngồi hàng ghế cuối phải đứng lên ra trước và theo thứ tự đến hàng ghế trên cùng. Khi 
đi ra, xin mọi người đi thẳng ra sân Nhà thờ, không ở lại trò chuyện trong lobby. 

8. Giáo xứ vẫn chưa được phép qui tụ và họp hành nhưng Văn phòng Giáo xứ đã mở cửa làm việc trở lại 
từ thứ Hai đến thứ Sáu (9am-12pm) cho những ai muốn xin lễ, đóng góp tài chánh, hoặc những công 
việc khác. Những người đến Văn phòng Giáo xứ phải đeo khẩu trang và khử trùng tay sạch sẽ. Trong 
trường hợp muốn các cha dâng ý chỉ cầu nguyện trong các Thánh lễ, phải nói rõ ngày muốn dâng ý lễ 
chậm nhất là 24 tiếng trước đó. Có thể đến xin lễ ở Văn phòng Giáo xứ, hoặc gọi (972) 414-7073 và 
để lại lời nhắn, hoặc email ở địa chỉ dmhcggarland@gmail.com.  

9. Giải Tội tại Nhà thờ từ 6:30pm-7pm (thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy) và 9am-10am (thứ Năm). 
Người đi xưng tội phải đeo khẩu trang, tẩy trùng bàn tay và ngồi cách nhau 6ft (nơi có dán tape màu 
xanh). Những ai đau yếu và những người từ 65 tuổi trở lên mà không có tội trọng nên ở nhà ăn năn 
cách trọn và chờ dịp khác thuận tiện hơn để đi xưng tội. Giáo lý Công giáo (số 1452) dạy rằng“Khi hối 
nhân ăn năn vì yêu mến Chúa trên hết mọi sự, chúng ta gọi là ăn năn tội ‘cách trọn’. Việc ăn năn tội 
này xóa bỏ các tội nhẹ và cũng đem lại ơn tha thứ các tội trọng, nếu hối nhân quyết tâm đi xưng tội 
càng sớm càng tốt.” 

10. Viếng Thánh Thể ở Nhà Nguyện: Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều (thứ Hai đến thứ Bảy và từ 11 giờ sáng 
đến 2 giờ chiều (Chúa nhật). Những ai đến viếng Chúa, xin vui lòng đeo khẩu trang, khử trùng bàn tay 
và ngồi cách nhau 6ft (nơi có dán tape màu xanh). 

11. Rửa Tội Trẻ Em trong tháng Sáu lúc 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 13/6. Tuy nhiên, các phụ huynh và người 
đỡ đầu phải đến Nhà thờ lúc 3 giờ 30 chiều để được hướng dẫn về việc này. Cha mẹ các em bé được 
rửa tội phải đến Văn phòng làm đơn xin rửa tội cho con em mình, chậm nhất là thứ Tư ngày 10 tháng 
6. Tất cả những ai đến tham dự đều phải đeo khẩu trang và ngồi ngồi cách nhau 6ft (nơi có dán tape 
màu xanh).  

12. Xức Dầu Bệnh Nhân, Xưng Tội & Rước Của Ăn Đàng Trong Trường Hợp Lâm Tử (danger of death), xin 
liên lạc (562) 682-8591. Tuy nhiên, xin mọi người hiểu rằng việc này cũng còn tùy thuộc vào sự cho 
phép của Bệnh viện hoặc Nhà Hưu dưỡng nếu bệnh nhân ở những nơi này. Trong trường hợp bệnh 
nhân mắc bệnh Covid-19, xin liên lạc trực tiếp bằng tiếng Anh đến số (469) 401-7717 để có một số cha 
trẻ của Giáo phận đã được huấn luyện cho công việc mục vụ này. 

13. Ngoài ra, mọi người có thể lên website của Giáo xứ dmhcg.org để xem Bản Tin Mục Vụ hằng tuần cũng 
như tìm thấy những tin tức và tài liệu cầu nguyện, học hỏi cần thiết cho việc nuôi dưỡng đức tin trong 
những ngày này. 


