
Hướng Dẫn Mục Vụ  
Thời Covid-19 

19/7/2020 
 

Anh chị em thân mến, 

 

Tiếp theo bài viết tuần trước “Hướng Dẫn Về Việc Mở Cửa Thánh Đường” (Bản Tin số 28, năm thứ 

42, ngày 12/07/2020), tôi xin nêu ra một số hướng dẫn khác. 

 

1.Xét định rủi ro (risk assessment): Nếu các trưởng ban có mời những người trong hoàn cảnh sau 

đây phục vụ, thì xin làm bản xét định rủi ro về từng người đó. 

 

a). Người từ 65 tuổi trở lên có mang một số bệnh kinh niên như: bệnh thận kinh niên, bệnh tim 

mạch, bệnh về hệ hô hấp, bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp hoặc một số bệnh kinh niên khác… 

 

b). Những người từ 70 tuổi trở lên. 

Đơn xét định rủi ro “Vulnerable Persons Risk Asssessment” có sẵn trong phòng áo Linh Mục, xin 

các trưởng ban lấy để sử dụng. Khi làm xong bản xét định rủi ro, thì xin bỏ vào thùng phiếu kiểm 

danh ở phòng áo Linh Mục.  

 

2. Giữ khoảng cách 1.5m: 

a). Khi xếp hàng để kiểm danh trước khi vào tham dự Thánh Lễ, xin anh chị em giữ khoảng cách 

1.5m giữa mình và người khác.  

b). Xin anh chị cũng giữ khoảng cách 1.5m bất cứ khi nào anh chị em gặp gỡ người khác. 

 

3. Chú ý trước khi kiểm danh: 

Trước khi gặp nhân viên kiểm danh, xin anh chị em đọc bảng CHÚ Ý (Attention) được dán trên 

tường hay trên bàn. 

 

4. Giấy sát trùng: Sau khi kiểm danh, anh chị em sẽ được phát một tấm giấy sát trùng và một cái 

bao nhựa. Anh chị em bỏ giấy sát trùng vào bao nhựa để chất thuốc sát trùng khỏi bị khô vì bốc hơi. 

Anh chị em giữ túi nhựa và giấy sát trùng cho đến cuối lễ. Khi hết lễ, anh chị em mở túi nhựa lấy 

giấy sát trùng và lau chỗ mình đã ngồi để sát trùng ghế.  

         Anh chị em không sát trùng chỗ ngồi vào lúc đầu lễ vì mọi ghế ngồi đều đã sạch vi trùng rồi do 

một thời gian lâu dài không sử dụng hoặc đã được sát trùng trước đó. Do đó anh chị em chỉ dùng 

giấy sát trùng khi kết thúc Thánh Lễ mà thôi. 

 

5. Thánh nhạc: Trong bản Tin tuần trước, tôi có viết là các bản thánh ca sẽ in ra giấy rời cho mọi 

người lấy và sử dụng trong Thánh Lễ. Nhưng sau khi hội thảo trong buổi huấn luyện nhân viên phục 

vụ về việc mở cửa dâng Thánh Lễ trở lại, tôi quyết định rằng các bài hát sẽ in trong bản Tin để anh 

chị em sử dụng cách thuận tiện hơn. Vậy, thánh ca sẽ được in trong bản Tin. Khi dự lễ, xin anh chị 

em lấy bản Tin để sử dụng. 

 

6. Bản Tin: Trước khi lấy bản Tin xin sát trùng tay mình. Sau Thánh Lễ, xin đem bản Tin về nhà, 

xin đừng để lại ở ghế ngồi, để tránh lây nhiễm. 

 

7. Đọc sách thánh: Nhằm mục đích tránh lây nhiễm, nên cần phải hết sức giảm thiểu nhân viên phục 

trong Thánh Lễ. Do đó, chỉ có một người đọc sách thánh để đọc cả hai bài đọc. Còn lời nguyện giáo 

dân thì một người khác đọc. Nếu không có, thì người đọc sách thánh sẽ đọc luôn phần lời nguyện 

giáo dân. 

 

8. Không hôn bài Tin Mừng: Để tránh lây nhiễm, Linh Mục sẽ không hôn bài Tin Mừng sau khi 

công bố. Thay vào đó, Linh Mục chỉ cúi đầu tôn kính mà thôi 



9. Nhân viên cho Rước Lễ: 

Nhân viên cho Rước Lễ sẽ được mời. Họ có tự do để chấp nhận hay từ chối. Có những người đã 

được mời nhưng đã từ chối. Khi mời người giúp cho Rước Lễ, người có trách nhiệm sẽ dựa trên 

những tiêu chuẩn sau đây: 
 

- Chỉ mời những người dưới 65 tuổi, vì từ 65 tuổi trở lên thì gặp mức rủi ro lây nhiễm cao độ. 

- Chỉ mời những người đã được tòa Tổng Giám Mục phê chuẩn. 

- Chỉ mời những người đã được tòa Tổng Giám Mục phê chuẩn và đã được huấn luyện để cho Rước 

Lễ. 

- Chỉ mời những người đã ghi danh tham dự Thánh Lễ và đã thuộc về một nhóm dự Lễ. 

- Chỉ mời những người trong giờ lễ mà họ đã chọn lựa mà thôi. 
 

       Những điều nêu ra trên đây để anh chị em hiểu rằng có những Thừa Tác Viên Thánh Thể không 

phục vụ, vì họ thuộc vào các tiêu chuẩn trên đây, hoặc họ được mời phục vụ, nhưng chính họ đã tự 

do từ chối việc phục vụ. Nhân đây, tôi cũng lưu ý anh chị em rằng, Sơ Đễ thuộc vào hàng tuổi cao và 

sức yếu nên dễ gặp rủi ro cao. Vì thế, tôi đã thông báo cho Sơ biết là trong thời dịch bệnh Covid-19 

hiểm nghèo này, Sơ sẽ không làm công việc cho rước lễ trong Thánh Lễ hay bất cứ nơi nào khác. 

Mục đích là để bảo vệ sức khỏe và mạng sống cho Sơ. Do đó, xin anh chị em đừng ngạc nhiên khi 

thấy Sơ không cho rước lễ trong Thánh Lễ. 
 

          Dựa theo danh sách ghi danh, thì hiện tại số người sẽ tham dự Thánh Lễ còn ít. Thêm vào đó, 

chỉ Rước Lễ một hình mà thôi, tức là chỉ Rước Lễ hình bánh (Mình Thánh Chúa). Do đó, số nhân 

viên cho Rước Lễ sẽ rất ít. Sau đây là bảng phân công nhân viên cho Rước Lễ: 

 

*Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy: Đức Ông 

*Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật: Đức Ông, các vị: Trần Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

và Ngô Kim Phương Vân. 

*Thánh Lễ 11g30 trưa: Đức Ông và Sơ Trang. 

*Thánh Lễ 5g00 chiều: Đức Ông 

 

Vì hoàn cảnh đại dịch thường thay đổi rất nhanh, nên việc phục vụ trong công tác cho Rước Lễ sẽ 

thay đổi theo hoàn cảnh. Số nhân viên ít hay nhiều hơn sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh từng tuần. 

Những người đã được mời để cho Rước Lễ nhưng chưa được phân công phục vụ, thì xin thông cảm 

và kiên nhẫn. Chúng ta cần nhớ nguyên tắc căn bản là phải hết sức giảm thiểu việc tiếp xúc với 

người khác để phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh. 

 

10. Đeo khẩu trang:  Các nhân viên phục vụ Thánh Lễ đều được phát khẩu trang. Phương cách đeo 

khẩu trang đã được dán trên tường. Xin các nhân viên theo cách thức chỉ dẫn để đeo khẩu trang cho 

an toàn. Muốn biết thêm, xin vào trang mạng dưới đây: 

 https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19 

11. Đeo khẩu trang khi cho Rước Lễ: 
Linh Mục và nhân viên cho Rước Lễ sẽ đeo khẩu trang để cho Rước Lễ. Sau khi cho Rước Lễ xong, 

Linh Mục và nhân viên có thể bỏ khẩu trang ra. Sau khi bỏ khẩu trang, thì sát trùng một lần nữa. 

 

12. Tạm ngưng nghi thức chúc bình an: Để tránh vô tình đụng chạm thể lý, Linh Mục sẽ không 

đọc “chúng ta hãy chúc bình an cho nhau”. Do đó, Linh Mục chỉ đọc “Bình an của Chúa hằng ở 

cùng anh chị em” và giáo dân thưa: “Và ở cùng cha.” Ngay sau đó là hát hoặc đọc “Lạy Chiên Thiên 

Chúa…” 

 

13. Ban Thủ Quỹ lưu ý: Khi quyên tiền thì mang khẩu trang và găng tay. Khi đếm tiền cũng mang 

khẩu trang và găng tay. 

 

14. Quyên tiền: Để giảm thiểu sự lây nhiễm, Ban Thủ Quỹ có in sẵn ba loại phong bì để anh chị em 

bỏ sẵn tiền vào cho việc đóng góp hằng tuần. Ba loại phong bì như sau. 
 

https://deref-mail.com/mail/client/gNwNCMGqWCU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dhhs.vic.gov.au%2Fface-masks-covid-19


*Quỹ Giáo Sĩ: thuộc lần quyên tiền thứ nhất (1). Phong bì được đánh dấu màu đỏ. 

*Quỹ Điều Hành: thuộc lần quyên tiền thứ hai (2). Phong bì được đánh dấu màu xanh dương. 

*Quỹ Đặc Biệt: tức là các loại quỹ do Tổng Giáo Phận ấn định theo lịch trình hằng năm, chẳng hạn 

Quỹ Tông Đồ Hải Hành, Quỹ Thánh Địa, Quỹ Truyền Giáo… Quỹ Đặc Biệt thuộc lần quyên tiền 

thứ ba (3). Trên phong bì không có đánh dấu màu. 
 

        Khi bước vào dự lễ, anh chị em lấy phong bì lần 1 và lần 2 để sử dụng. Trong khi chờ đợi 

Thánh Lễ bắt đầu, anh chị em bỏ tiền vào đó sẵn sàng. Đến khi quyên tiền, anh chị em chỉ việc bỏ 

hai phong bì vàp hai giỏ khác nhau thôi. Nếu có lần quyên thứ ba thì anh chị em lấy thêm phong bì 

cho lần quyên thứ ba và bỏ sẵn tiền vào đó, để khi quyên tiền thì bỏ phong bì vào giỏ. 

        Anh chị em có thể đem các loại phong bì của các lần quyên về nhà, rồi trong tuần bỏ tiền sẵn 

vào đó trước. Đến cuối tuần, khi đi Lễ, anh chị em mang theo thì rất thuận tiện.  

 

15. Xin lễ: Để tránh lây nhiễm, sẽ không có cuốn sổ ghi ý lễ nữa. Thay vào đó, có những phiếu ghi ý 

lễ. Xin anh chị em dùng phiếu ghi ý lễ để ghi ý lễ mình muốn xin vào đó, rồi bỏ phiếu vào thùng 

phiếu ý lễ. Vì tránh lây nhiễm, nên sẽ không có bút để sẵn như trước đây. Xin anh chị em dùng bút 

riêng của mình để viết. Ai không có bút, thì có thể lấy phiếu về nhà ghi ý lễ, rồi tuần kế tiếp bỏ vào 

thùng phiếu ý lễ, hoặc bỏ vào thùng thư ở cổng Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân hoặc thùng thư ở 

cửa văn phòng Cộng Đồng. Còn về bổng lễ, anh chị em có thể bỏ vào thùng phiếu ý lễ, tùy tâm của 

mình. 

        Vì tránh lây nhiễm, nên tôi sẽ mở thùng phiếu ý lễ và rao ý lễ vào tuần kế tiếp. Cần phải có thời 

gian để vi rút bị loại trừ khỏi thùng phiếu ý lễ. 

 

16. Phòng cách ly: Đây là phòng dành riêng để dùng cho người đột ngột có triệu chứng không khoẻ 

đang khi tham dự Thánh Lễ. Khi có người bị bệnh, nhân viên tiếp cứu bệnh dịch sẽ đưa người ấy vào 

phòng cách ly để nghỉ ngơi chờ thân nhân đưa về nhà hay chờ xe cứu thương (ambulance) đưa vào 

bệnh viện. 

       Trong Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân, phòng cách ly là phòng trước đây được dùng cho 

cha mẹ có con nhỏ. Phòng cách ly ở phía tay trái tiền sảnh của Thánh Đường, gần dưới chân cầu 

thang của gác ca đoàn. 

        Trong Hội Trường Thánh Giuse, phòng cách ly ở phía tay phải sát cạnh phòng áo Linh Mục. 

         Xin anh chị em đừng vào phòng cách ly, chỉ trừ những người bệnh và nhân viên tiếp cứu bệnh 

dịch. 

 

17. KHÔNG uống cà phê sau Thánh Lễ: Việc ăn uống chung là hoàn cảnh rủi ro cao độ, rất dễ lây 

nhiễm dịch bệnh. Do đó, Cộng Đồng sẽ tạm ngưng cà phê trà nước sau Thánh Lễ. 

 

18. Cá nhân cầu nguyện ở Thánh Đường: Hiện giờ, chúng ta chú trọng tổ chức Thánh Lễ trước đã. 

Vì thế, ngoài các Thánh Lễ ra, thì không mở cửa Thánh Đường và Hội Trường. Nếu anh chị em, 

muốn cầu nguyện riêng, thì có thể đứng ở hoa viên Đức Mẹ Thuyền Nhân cầu nguyện ít phút rồi ra 

về. 

 

19. Xưng tội: Trong hoàn cảnh hiện nay, ai muốn xưng tội, xin làm hẹn với Linh Mục. 

 

20. Các sinh hoạt khác: Hiện giờ chúng ta đặt ưu tiên cho việc tổ chức Thánh Lễ trở lại. Đây là một 

chương trình phức tạp gồm nhiều công việc nhiêu khê phải làm. Nguyên tắc căn bản là tuân theo mọi 

luật lệ của chính phủ để tránh lây nhiễm, cũng như luật lệ Giáo Hội để thực hành đúng tinh thần 

phụng vụ. Chúng ta phải đợi xem việc tổ chức Thánh Lễ tiến hành như thế nào, rồi mới tính đến 

những chuyện khác. Chúng ta phải hành động từ từ và cẩn thận để tránh mọi bất trắc cho cá nhân và 

tập thể. Xin anh chị em thông cảm, kiên nhẫn và hợp tác.  

 

        Xin Chúa chúc lành cho thiện chí và việc làm của Cộng Đồng chúng ta. 

 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 

Quản NhiệmCộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Nam Úc 


