
PHỤC VỤ THÁNH LỄ THỜI COVID-19 
 

Trong thời gian đại dịch hiện nay, các Thánh Lễ cần có người phụ trách 

kiếm người đọc sách thánh, đọc lời nguyện giáo dân và bắt bài hát. Để dễ 

dàng làm việc, những người này được gọi là Trưởng Lễ. Vai trò Trưởng 

Lễ là để giúp phục vụ Thánh Lễ trong thời Covid-19 mà thôi. Sau này, khi 

thoát khỏi đại dịch Covid-19 và đời sống trở lại bình thường, thì sẽ có 

phương cách khác để phục vụ Thánh Lễ theo hoàn cảnh mới. Sau đây là các 

Trưởng Lễ: 

 

*Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy 

Trưởng Lễ: Anh Nguyễn Chu Thy: phụ trách kiếm 1 người bắt các bài 

thánh ca, 1 người đọc cả hai bài đọc và 1 người đọc lời nguyện giáo dân. 

 

*Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật 

Trưởng Lễ: Ông Nguyễn Quốc Tuấn (Phòng thánh): phụ trách kiếm 1 

người bắt các bài thánh ca, 1 người đọc cả hai bài đọc và 1 người đọc lời 

nguyện giáo dân. 

 

*Thánh Lễ 11g30 trưa Chúa Nhật 

Trưởng Lễ: Ông Phạm Văn Lợi: phụ trách kiếm 1 người bắt các bài 

thánh ca, 1 người đọc cả hai bài đọc và 1 người đọc lời nguyện giáo dân. 

 

*Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật 

Trưởng Lễ: Ông Võ Thy Xoan: phụ trách kiếm 1 người bắt các bài thánh 

ca, 1 người đọc cả hai bài đọc và 1 người đọc lời nguyện giáo dân. 

 

          Tôi chân thành cám ơn bốn người trên đây đã nhiệt thành đón nhận 

trách nhiệm để phục vụ Cộng Đồng. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ 

Thuyền Nhân và Thánh Cả Giuse, xin Chúa chúc lành cho quý vị và gia 

đình. 

 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 

Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Nam Úc 
 

 


