
THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN MÙA COVID-19 – BAN THÔNG TIN 
 

Kính thưa Cộng Đồng, 

 

Đại dịch Covid-19 đã, đang và sẽ làm thay đổi mọi sinh hoạt con người một cách sâu rộng trên toàn thế giới. Sinh hoạt 

của Cộng Đồng chúng ta cũng không tránh khỏi tai kiếp này. CĐ chúng ta buộc phải trực diện cũng như phải đối phó 

với những hệ lụy của đại nạn này.  

       Như quý vị đã biết, trong mùa đại dịch này, Đức Ông Quản Nhiệm và mọi người có trách nhiệm trong Cộng Đồng 

đã lắng nghe những yêu cầu của quý vị, thể hiện trong buổi họp HĐMV vào tháng 3/2020.  

       Quả vậy, Đức Ông đã tìm mọi cách để đáp ứng nhu cầu tâm linh cho Cộng Đồng chúng ta qua nhiều phương thức 

khác nhau phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của CĐ chúng ta. Là Phụ Tá Mục Vụ kiêm Trưởng Ban Thông Tin và cũng là 

Trợ Úy Ca Đoàn, tôi cũng đã đáp lại lời yêu cầu của HĐMV, cố gắng hết sức để phụ giúp Đức Ông, ngõ hầu đáp ứng 

những nhu cầu tâm linh cấp bách của CĐ, đặc biệt là yêu cầu có Video thánh lễ trực tuyến thực hiện tại CĐ trong Mùa 

Covid-19 này.  

       Chính vì thế, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Ông, tôi đã điều động một số thành viên trong Ban Thông Tin 

trợ giúp tôi và Đức Ông thực hiện Thánh Lễ Trực Tuyến (TLTT) như yêu cầu của quý vị. 

       Công việc thực hiện TLTT này rất phức tạp, không đơn giản như quý vị hay tôi lúc ban đầu nghĩ tới. Việc thực 

hiện TLTT sao cho trang nghiêm và đúng quy cách phụng vụ chỉ là một trong nhiều điều mà tôi phải suy tư, đắn đo. 

Tuy nhiên, việc này không quá khó cho tôi. Bởi vì, về phụng vụ thánh lễ tôi đã theo sát những chỉ dẫn trực tiếp của 

Đức Ông Quản Nhiệm, là người lãnh đạo tối cao về Phụng Vụ của CĐ.  

       Thêm vào đó, CĐ chúng ta có Anh Chu Thy là Ủy Viên Thánh Nhạc. Anh đã hy sinh chịu trách nhiệm về Thánh 

Nhạc cho Thánh Lễ Trực Tuyến từ gần 3 tháng nay. Tôi xin chân thành cám ơn Anh Chu Thy đã phụ giúp Đức Ông 

dâng thánh lễ và giúp tôi về phần phụng vụ thánh nhạc khiến cho Thánh Lễ Trực Tuyến được phong phú hơn, thêm 

sốt sắng và bớt chia trí.  Tôi cũng xin cám ơn Anh Phú đã đóng góp tài năng của Anh Phú qua tiếng đàn làm cho 

TLTT thêm sinh động. Xin cám ơn Chị Nga đã giúp các vấn đề hành chánh, đánh máy… 

      Tôi mới nghiệm thêm một bài học. Để thực hiện TLTT cho tốt thì cần phải có một nhóm nhỏ làm việc ăn ý với 

nhau. Bởi thế, nhóm phục vụ Thánh Lễ Trực Tuyến này chỉ tóm gọn trong một số người vừa đủ (essential workers) để 

giúp chúng tôi thực hiện TLTT. Nhóm này không cần nhiều người vì có rất nhiều lý do:  

       Lý do và nguyên tắc quan trọng hàng đầu là giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan bệnh dịch Covid-19. Càng nhiều 

người hát hay xướng kinh gần nhau thì càng có rủi ro lây nhiễm lan rộng cao hơn. Trong một bài báo gần đây, họ đề 

cập về  khả năng lây nhiễm cao từ các ca đoàn khi hát trong Thánh Lễ. Cũng theo nghiên cứu, mỗi người nếu nhiễm 

bệnh thì có thể lây lan đến hàng trăm người khác.  Càng có nhiều người trong nhóm thì khả năng lây lan càng cao. Do 

đó, Đức Ông Quản Nhiệm đã quyết định chỉ sử dụng vừa đủ số người cần thiết để giúp ĐÔ dâng lễ tại CĐ và thực 

hiện TLTT. 

       Cộng Đồng chúng ta hiện giờ chỉ có 2 ‘micro’ có thể sử dụng, do đó chỉ có thể dành cho 2 người hát và xướng 

đáp kinh mà thôi. Thêm nữa, khi càng có nhiều người ca hát, xướng kinh thì lại càng mất giờ tập dượt trước thánh lễ 

để hát xướng cho đúng lúc, đúng chỗ, tạo sự hài hòa. Để đi đứng cho đúng lúc, đúng chỗ; để cử chỉ trang nghiêm, để 

lời kinh, tiếng hát sao cho đồng điệu thì phải mất ít nhất hơn 10 lần cùng nhau làm việc, thì nhóm nhỏ này mới bắt đầu 

học biết cách làm việc ăn ý với nhau. Ăn ý trong việc xướng đáp, hát ca, ăn ý với các chỉ dẫn của kỹ thuật viên là 

những người chịu trách nhiệm về thâu hình, điều chỉnh ánh sáng, điều chỉnh âm thanh cho đúng từng tần số, cung 

giọng của những người hát xướng…, những công đoạn này thì không đơn giản như chúng ta nghĩ! 

        Để tạo sự hoà hợp, thoải mái và tránh chia trí cho người xem Thánh Lễ, mọi người trong nhóm này cần phải có 

sự tập dượt, hiểu biết về công việc mình phải làm, lên xuống Gian Cung Thánh thế nào cho đúng lúc, hay việc xướng 

đáp qua lại sao cho đồng điệu... 

       Thêm vào đó, tôi cần phải có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe về thể lý lẫn tâm lý đối với những người Thiện Nguyện 

Viên trong công việc mục vụ này. Chúng tôi phải luôn nhắc chừng nhau, đề cao cảnh giác, làm mọi sự có thể làm 

được để chống lây lan, bảo vệ sức khỏe cho mình và cho mọi người khác. 

       Về phương diện tâm lý, chúng tôi chỉ là những TNV bình thường và không phải là những người chuyên môn làm 

phim. Dù đã cố gắng cải tiến, nhưng là con người nên vẫn có những giới hạn, thiếu sót, lỗi lầm trong việc thực hiện, 

nên các TNV phải hứng chịu những phản hồi tiêu cực, thì dĩ nhiên việc buồn lòng là chuyện thường tình. Để giảm 

thiểu buồn phiền vì những phê bình chỉ trích đối với các cộng sự viên của mình, thì tôi chỉ dám mời một ít người có 

can đảm phục vụ, vừa đủ số cho việc thực hiện TLTT mà thôi. 

       Bởi không chuyên môn, máy móc thô sơ nên đôi khi chất lượng của Video TLTT có thể còn yếu kém, non nớt 

chưa sánh bằng với Video làm ra từ một số chuyên gia phim ảnh khác. Tôi chấp nhận sự kiện này và không thể làm gì 

hơn thế được. Xin thông cảm nếu âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật… không tốt như kỳ vọng hay qua sự so sánh với một 

số nơi khác mà quý vị đã tham dự. 

       Trong hoàn cảnh hiện nay, quý vị có tự do để đảo quanh trang mạng và tham dự TLTT ở bất kỳ nơi đâu hay vào 

mọi thời điểm. Nếu đứng ở vị trí của người đón nhận, thì quý vị có thể so sánh phim này với phim nọ và bình phẩm 

Video này hay, dở, nghiêm trang, chia trí, sống động hay chán ngắt… Đây là quyền tự do của mỗi người mà chúng tôi 

hoàn toàn tôn trọng.  

       Nhưng khi đứng ở vai trò thực hiện Video TLTT, xin quý vị thông cảm cho chúng tôi nếu âm thanh, ánh sáng hay 

những vấn đề liên quan tới Phụng Vụ... có thể làm cho quý vị chia trí hay không thích... Là người đồng hành với các 

Anh Kỹ Thuật Viên, hai Anh Dzũng và Anh Tuấn trong công việc này, tôi xin chân thành cám ơn hai Anh về sự hy 



sinh, quảng đại trong công việc phục vụ này. Có những đêm tối Thứ Bảy, với bụng đói chúng tôi phải làm tất bật cho 

tới nửa đêm để cho CĐ có thể có Thánh Lễ trực tuyến vào sáng Chúa Nhật hôm sau.  

       Như Đức Ông đã từng xác định mục đích của việc làm Video TLTT là chúng ta thực hiện Video sao cho TLTT 

được trang nghiêm, sốt sắng chứ không có mục đích biểu diễn tài năng hay để trình diễn thánh nhạc. Video TLTT 

không phải là một cuốn phim giải trí, nhưng là một buổi phụng vụ trực tuyến, giúp cho mọi người tín hữu có cơ hội 

sống đức tin của mình trong mùa đại dịch. Do đó, tôi đã không dám mời nhiều người hát trong các ca đoàn để tránh 

những sự buồn lòng, so sánh, phân bì…không tốt cho tình hiệp thông trong hội đoàn nói riêng và CĐ nói chung. 

       Về phương diện nhân sự, có một câu hỏi cho tôi. Tại sao tôi không mời Ban Phụng Vụ hay Trưởng của các đoàn 

thể để tham dự đọc sách thánh, ca hát, soạn đọc lời nguyện ... Xem ra như thể tôi muốn giữ độc quyền cho một vài 

người làm những công việc phục vụ trên mà không muốn bao gồm các đoàn thể trong công việc thực hiện Thánh Lễ 

trực tuyến.  

       Tôi xin lỗi và xin quý vị thông cảm cho, đối với những ai muốn ca hát hay đọc sách thánh hay làm những công 

việc khác… (đây là những sinh hoạt bình thường trước kia) mà nay lại cũng muốn làm như thế khi CĐ thực hiện 

Video cho TLTT, mà lại không được tôi mời tham gia vào; bởi vì có rất nhiều lý do tế nhị trong CĐ chúng ta. 

       Thứ nhất, nếu tôi mời một người trong Ca Đoàn thì những người khác hát hay, có giọng tốt trong Ca Đoàn này sẽ 

buồn tôi sao không mời họ. Nếu tôi mời ca đoàn này mà không mời ca đoàn kia, sẽ có những lời càm ràm, phân bì 

giữa các ca đoàn. Nếu tôi mời người Trưởng đoàn thể này mà không mời người Trưởng khác đọc sách thánh hay lời 

nguyện giáo dân… thì cũng sẽ có người buồn phiền tôi. Nhất là một số Trưởng trong CĐ chúng ta, đã có những vị trên 

70 tuổi và Chính Phủ yêu cầu họ nên ở nhà hơn là giúp làm việc thiện nguyện trong giai đoạn cách ly xã hội. 

       Thứ hai, tôi cần một vài người có một số khả năng cần thiết, biết việc và làm việc đều đặn hằng tuần để khỏi phải 

huấn luyện người mới (vì thế tôi không thể phân chia công việc phục vụ trong TLTT theo kiểu Lịch Sinh Hoạt Cộng 

Đồng như thời trước đại dịch Covid). Có làm việc đều đều, hằng tuần thì mới quen việc, và làm việc mới dễ dàng ăn 

khớp với nhau hơn. Bởi nếu mới làm một lần rồi 5 hay 6 tuần sau mới làm nữa (theo Lịch Sinh Hoạt CĐ) thì khó mà 

quen việc, quen người, thiếu sự đồng điệu rồi sẽ gây lộn xộn, làm chia trí người tham dự TLTT.  

      Thứ ba, việc điều chỉnh âm thanh là một nhức nhối cho các kỹ thuật viên của BTT. Âm thanh sai trệch và nếu cần 

phải sửa, chỉ cần một vài lỗi nhỏ thì BTT phải chỉnh sửa có khi tới khuya mới có thể về nhà. Đổi người trong Phụng 

Vụ TLTT hằng tuần theo kiểu Lịch Sinh Hoạt như thời trước đại dịch sẽ gây trở ngại hơn là giúp chúng tôi làm Video 

TLTT cho trôi chảy. Thêm nữa, nếu cứ thay đổi người đọc sách thánh, hát đáp ca, soạn và đọc lời nguyện hằng tuần 

thì lại thêm việc cho người có trách nhiệm để điều phối công việc cho chu đáo.  

       Mới nghĩ thoáng qua, việc thêm người giúp, thí dụ ngay cả việc soạn lời nguyện xem ra có vẻ là điều tốt và giúp 

đỡ tôi nhưng trên thực tế có thể trái ngược lại. Bởi lẽ, có những vấn đề tức thì từ Đức Ông Quản Nhiệm đưa ra để cầu 

nguyện thì BPV cũng không thể nắm bắt ngay mà làm lời nguyện cho phù hợp.  

         Vì là người chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến Video TLTT, nên tôi vẫn phải kiểm lại mọi sự trước 

khi đưa lên Trang Mạng toàn cầu. Nếu cần phải chỉnh sửa lời nguyện từ BPV thì tôi lại bỏ thêm giờ ra, phải liên hệ 

điện thoại hay ‘email’ qua lại, và có thể làm buồn lòng BPV vì tôi đã chỉnh sửa hay bỏ bớt lời nguyện họ đã bỏ công 

làm ra... như thế lại càng mất thì giờ của tôi thay vì giúp tôi làm Video TLTT cho nhanh chóng, hữu hiệu. Bởi thế, 

thêm người tham gia thì thêm việc cho tôi và BTT, mà cũng chưa hẳn những sự tham gia hay người mới này sẽ làm 

cho TLTT sốt sắng, nghiêm trang hơn. 

       Lại có phản hồi về vấn đề ‘inclusiveness”, tức là cần bao gồm Ban Phụng Vụ hay cho thêm giáo dân từ các đoàn 

thể của CĐ vào phụng vụ TLTT. Thiết nghĩ, như các đoàn thể khác, Ban Phụng Vụ có vai trò hoàn toàn khác biệt với 

Ban Thông Tin. Vì lý do đại dịch, rất không may mọi sinh hoạt của Ban Phụng Vụ cũng phải đình trệ như sinh hoạt 

của mọi đoàn thể, ban ngành khác, cho tới khi thế giới không còn COVID-19 đe dọa và mọi sự sinh hoạt trở lại bình 

thường. Tôi xin xác định là BTT chỉ làm việc để giúp Đức Ông Quản Nhiệm dâng Thánh Lễ Trực Tuyến cho đến khi 

nào Đức Ông Quản Nhiệm thông báo chấm dứt việc thực hiện TLTT. Vai trò của Ban Phụng Vụ vẫn nằm ở đó, không 

hề bị mất mát và sẽ hoạt động như cũ một khi CĐ sinh hoạt trở lại bình thường và một khi đại dịch qua đi.   

       Trong nhóm nhỏ phục vụ TLTT này, tôi cũng đã giữ theo nguyên tắc ‘bao gồm - inclusiveness’. Nhóm dâng 

TLTT cho CĐ bao gồm ba thành phần Dân Chúa của CĐ chúng ta: Linh Mục chủ tế là Đức Ông Quản Nhiệm, nữ tu 

là tôi và 4 giáo dân. Trong nhóm này, đã bao gồm cả nam lẫn nữ. Về dấu giọng, vùng miền, nhóm này hội đủ ba miền: 

trung, nam bắc với ba giọng đọc khác nhau của ba miền đất nước; nhằm giúp cho mọi người thuộc ba miền khác nhau 

trong CĐ có thể cảm thấy gần gũi với mình khi lắng nghe Lời Chúa. 

       Tôi muốn giải thích dài dòng như thế nhằm giúp tránh những hiểu lầm và giúp cho mọi thành phần trong CĐ có 

thể hiểu rõ hơn về TLTT của CĐ. Nếu có ai chưa hiểu thấu suốt, xin quý vị giải thích hay đưa bản tin này cho họ giúp 

tôi. Xin chân thành cám ơn. 

       Trong những tháng ngày sắp tới, sẽ có sự nới rộng sự hạn chế tụ họp và CĐ chúng ta sẽ có Thánh Lễ trở lại tại 

Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân. Tuy nhiên, Đức Ông Quản Nhiệm vẫn yêu cầu BTT tiếp tục phụ trách việc thực 

hiện TLTT vào mỗi tối thứ bảy hằng tuần cho tới khi Đức Ông xét lại. Điều này sẽ giúp cho một số người không thể 

tham dự TL tại CĐ vẫn có cơ hội được tham dự TL. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành bổn phận này như yêu 

cầu của Đức Ông Quản Nhiệm. 

       Đại dịch đã đem đến nhiều điều tai hại, mất mát, gây ra nhiều cảm xúc tiêu cực cho nhiều người trên thế giới. Tuy 

nhiên, là những người có đức tin, chúng ta vẫn luôn trông cậy vào Chúa quan phòng. Tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ sử 

dụng mọi sự cả tốt lành lẫn tệ hại để cho biết thánh ý của Ngài và chỉ đường cho nhân loại, cho Cộng Đồng chúng ta 

biết hướng nào phải đi tới để được an bình và hạnh phúc đích thực. Qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân, 

nguyện xin Chúa Phục Sinh chúc lành và ban ơn lành hồn xác cho quý vị.  

Nữ Tu Maria Trần Thị Thu Trang RSM - Trưởng Ban Thông Tin 


