
CHUẨN BỊ MỞ CỬA THÁNH ĐƯỜNG 
Anh chị em thân mến, 

 

Gần đây chính phủ đã nới rộng việc mở cửa những nơi thờ phượng như sau: 

* Kể từ Thứ Sáu 19/06/2020, số người được phép tụ tập ở những thờ phượng là 75 người. 

* Kể từ Thứ Hai 29/06/2020, chính phủ bước sang giai đoạn 3. Việc tụ tập sẽ căn cứ theo diện tích cứ 4m vuông 

cho mỗi người. Vì thế, những nơi thờ phượng phải dựa trên diện tích của chỗ tụ tập và chia cho 4m vuông để tính ra 

số người được phép tụ tập. 

         Tuy chính phủ nới lỏng quy định hạn chế tụ tập, nhưng việc áp dụng sớm hay muộn thì tùy thuộc vào hoàn cảnh 

của mỗi giáo xứ hay mỗi cộng đoàn sắc tộc. Giáo xứ hay cộng đoàn nhỏ, ít người, thì dễ tổ chức nên có thể mở cửa 

nhà thờ sớm hơn. Còn Cộng Đồng chúng ta có số người rất đông nên việc tổ chức Thánh Lễ trở lại đòi hỏi sự tổ chức 

phức tạp hơn.   

        Vì số người được phép tham dự mỗi Thánh Lễ vẫn còn giới hạn bởi luật 4m vuông một người, nên chúng ta 

phải thực hiện việc ghi danh tham dự Thánh Lễ. Mục đích là để chia nhóm tham dự Thánh Lễ theo quy định 4m 

vuông của chính phủ và dựa trên nguyên tắc công bình để mỗi người có cơ hội tham dự Thánh Lễ. Việc ghi danh tham 

dự Thánh Lễ đã được thông báo vào tuần trướctrong bản Tin bằng giấy, bản Tin trên trang mạng Cộng Đồng và trong 

Thánh Lễ trực tuyến.Sau đây tôi xin nhắc lại về những chi tiết ghi danh. 

   

A. Ngày giờ ghi danh: 

Thứ Bảy 20/06/2020: 

* 10g00 sáng đến 12g00 trưa. * 1g00 chiều đến 3g00 chiều  

Chúa Nhật 21/06/2020:  

* 10g00 sáng đến 12g00 trưa. * 1g00 chiều đến 3g00 chiều  

Thứ Bảy 27/06/2020:  

* 10g00 sáng đến 12g00 trưa. * 1g00 chiều đến 3g00 chiều  

Chúa Nhật 28/06/2020:  

* 10g00 sáng đến 12g00 trưa. * 1g00 chiều đến 3g00 chiều  

  

B. Nơi chốn ghi danh: Tầng trệt Hội Trường Thánh Giuse. 

   

C. Nhân viên phụ trách ghi danh:    Ban Mục Vụ 

   

D. Thay đổi giờ lễ tối Thứ Bảy: Thánh Lễ này được đổi sớm hơn thành Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy. 

       Xin anh chị em thông cảm, kiên nhẫn và hợp tác để mọi việc được diễn tiến tốt đẹp.                          

 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 

 Quản Nhiệm - Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Nam Úc  

   

 


