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Anh Chị Em trong gia đình Giáo phận thân mến: 

 Bình an của Chúa ở cùng Anh Chị Em! 

Chúng ta đã bước vào Mùa Vọng – thời kỳ chuẩn bị tâm hồn mừng đón Chúa Giáng Sinh. 

Tôi ước mong tất cả chúng ta đều có thể mừng lễ Chúa Giáng Sinh trong an bình và tràn ngập 

niềm vui! 

Đại dịch Covid-19 đã thuyên giảm đáng kể trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trước sự xuất 

hiện của biến chủng mới, chúng ta không thể không tỉnh thức đề phòng. 

Chuẩn bị mừng đón Chúa Giáng Sinh trong tình hình như thế, Tòa Giám Mục đã nhận được 

nhiều bày tỏ băn khoăn, lo lắng từ quý Anh Chị Em.  

Sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng Linh mục Giáo phận, tôi xin nêu ra một số nguyên tắc 

cần tuân giữ khi tổ chức Thánh Lễ. Anh Chị Em hãy nghĩ cách thích ứng sao cho phù hợp với 

hoàn cảnh cụ thể nơi giáo xứ của mình. 

  

1. Trong khi luôn tuân thủ các biện pháp phòng tránh lây lan (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, 

giữ thông thoáng, v.v..), cố gắng tạo điều kiện cho mọi người tham dự Thánh Lễ nhiều nhất 

có thể. Trong khi giữ khoảng cách an toàn với mọi người, những người sống chung nhà có 

thể ngồi gần với nhau khi dự lễ. 

2. Về việc hát lễ, ca đoàn sẽ đảm nhận trách nhiệm phục vụ cộng đoàn; tuy nhiên, không 

loại trừ khả năng cả cộng đoàn được cùng tham dự như khi hát đáp ca, khi cầu nguyện, và 

khi điều kiện thông thoáng cho phép. Tất cả đều phải tiếp tục giữ nguyên tắc đeo khẩu trang. 

3. Phần Phụng vụ Thánh thể, không tổ chức dâng lễ vật, và không quên khử khuẩn tay trước 

khi rước lễ. 

Trường hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 có những biến chuyển khác, xin vui lòng tuân thủ 

những hướng dẫn mới nhất của Tòa Giám Mục. 

Cầu chúc Anh Chị Em một Mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc! 
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