KHÔNG HÁT LỄ
Anh chị em thân mến,
Cho đến nay, trong các Thánh Lễ cuối tuần chúng ta đều hát thánh ca theo lối cộng đoànđồng ca, nghĩa là mọi
người tham dự trong Thánh Lễ đều hát.
Tuy nhiên, trong lá thư đề ngày 11/08/2020. Đức Tổng Giám Mục Patrick O’Regan đã ra chỉ thị là không
hát lễ theo lối cộng đoànđồng ca nữa. Thay vào đó, có thể hát lễ theo lối đơn ca (một người hát) hoặc theo lối
tốp ca (một nhóm nhỏ hai hoặc ba người hát). Khi hát tốp ca thì cũng phải giữ khoảng cách 1.5m giữa người
này và người kia.
Đối với Cộng Đồng chúng ta, lối hát đơn ca hay tốp ca cũng tạo ra vấn đề, vì chúng ta thường hành xử
theophản xạ tự nhiên. Một khi các bài hát quen thuộc được cất lên, thì ai nấy đều theo phản xạ tự nhiên mà hát;
và như thế, thì trái với quy định cấm hát cộng đoàn đồng ca. Do đó, trong thời dịch bệnh COVID-19, chúng ta
sẽ không hát lễ bằng bất cứ hình thức nào. Thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng thánh ca Latinh vào lúc nhập lễ, lúc
rước lễ và lúc kết lễ. Lúc nhập lễ, thánh ca Latin được mở lên khi Linh Mục bắt đầu đi từ cuối Hội Trường đến
bàn thờ và hôn kính bàn thờ. Khi Linh Mục hôn bàn thờ, thì tắt nhạc. Lúc cộng đoàn bắt đầu rước lễ thì mở
thánh nhạc Latinh. Khi kết lễ, lúc Linh Mục bắt đầu rời bàn thờ thì mở thánh nhạc Latinh cho đến khi Linh Mục
vào phòng áo, thì tắt nhạc, rồi đọc kinh Trông Cậy cùng các Câu Lạy để kết thúc.Xin các vị Trưởng Lễ trông
coi để thánh nhạc Latinh được mở đúng lúc và tắt đúng lúc.Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân và
Thánh Cả Giuse, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Đức Ông Quản Nhiệm

Chụp hình, quay phim
Trước thời COVID-19, Đức Ông Quản Nhiệm đã thông báo việc chụp hình, quay phim trong các Thánh Lễ tại
Cộng Đồng chỉ do Ban Thông Tin CĐCGVN-NU phụ trách mà thôi. Những trường hợp ngoại lệ đặc biệt (thí
dụ như trong các nghi thức đám tang hay đám cưới...) thì các gia đình cần phải có sự chấp thuận của Quản
Nhiệm và cần phải làm việc này trong sự trang nghiêm, cẩn mật và dè chừng.
Các buổi phụng vụ của các cá nhân xảy ra trong Cộng Đồng (thí dụ đám cưới hay đám tang của các cá nhân tại
Trung Tâm ĐMTN) là những buổi tụ họp có tính chất Cộng Đồng. Tuy nhiên, các hình ảnh liên quan tới các
đám cưới hay đám tang lại có tính chất riêng tư, cá nhân và không đại diện cho Cộng Đồng.
Vì thế, xin quý vị thận trọng và xin đừng tự ý quay phim trong các Thánh Lễ xảy ra tại Trung Tâm Đức Mẹ
Thuyền Nhân, nhất là trong thời COVID-19 này. Thêm nữa, xin đừng đưa các hình ảnh Thánh Lễ tại TTĐMTN
này lên các trang mạng toàn cầu mà ai ai cũng có thể vào xem được. Việc đưa những Video có tính chất riêng
tư này lên trang mạng toàn cầu là không thích hợp và có thể gây hiểu lầm, ngay cả có thể gây tai tiếng cho
Cộng Đồng.
Đặc biệt, trong thời COVID-19 này, việc giãn cách xã hội là điều cần phải tuân thủ; nhưng nếu có bất cứ hình
ảnh trong đám tang hay đám cưới nào lại là bằng chứng cho thấy sự thiếu giãn cách xã hội hay có những người
đang vi phạm luật COVID-19 hiện diện trong các buổi phụng vụ trên... thì có thể gây hiểu lầm, phiền phức, tai
tiếng không tốt cho Cộng Đồng sau này. Nếu có xảy ra như thế, trước mặt toàn thể Cộng Đồng, trách nhiệm
gây tai tiếng cho Cộng Đồng này sẽ quay lại trở lại cho những người quay phim, chụp hình đưa lên trang mạng
toàn cầu cũng như cho các gia đình có đám tang hay có đám cưới, nếu đó là ý riêng của họ muốn làm mà không
bàn hỏi và không có sự chấp thuận của Đức Ông Quản Nhiệm Cộng Đồng.
Vì lợi ích chung, vì danh dự của Cộng Đồng và trong trách nhiệm của tôi, tôi buộc lòng phải đưa ra những vấn
đề rất tế nhị và phức tạp này vào thời buổi khó khăn COVID-19 hiện nay. Nếu ai trong quý vị cảm thấy không
vui trước những vấn đề này, thì xin thông cảm cho tôi.
Xin Thiên Chúa Từ Ái và qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân gìn giữ và ban ơn lành hồn xác cho
quý vị.
Nữ Tu Maria Trần Thị Thu Trang RSM
Trưởng Ban Thông Tin

TRƯỞNG LỄ
Trưởng Lễ để phụ trách một số công việc trong Thánh Lễ như sau:
*Thắp đèn trên bàn thờ.
*Kiểm soát dầu và châm thêm dầu vào các cây đèn bàn thờ.
*Rung chuông lúc khởi đầu Thánh Lễ, lúc linh mục đặt tay cầu nguyện trên lễ vật, lúc linh Mục giơ Mình
Thánh Chúa lên, lúc linh mục giơ Chén Máu Thánh Chúa lên.
*Kiếm người đọc sách thánh. (Người đọc sách thánh đọc cả hai bài đọc, đọc đáp ca cùng với dân chúng, đọc
Alleluia và đọc câu tung hô Tin Mừng.)
*Kiếm người đọc lời nguyện giáo dân.

*Trông coi để thánh nhạc Latinh được mở đúng lúc và tắt đúng lúc.
*Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy
Trưởng Lễ: Anh Nguyễn Chu Thy
*Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật
Trưởng Lễ: Ông Nguyễn Quốc Tuấn (Phòng thánh)
*Thánh Lễ 11g30 trưa Chúa Nhật
Trưởng Lễ: Ông Phạm Văn Lợi
*Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật
Trưởng Lễ: Ông Võ Thy Xoan

Huấn luyện về sức khỏe và an toàn trong việc làm
(Occupational Health & Safety)
Bất cứ sinh hoạt nào của con người cũng đều có nguy hiểm. Những chuyện rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Thí dụ: thái rau hay xắt thịt đều có rủi ro làm đứt tay… Do đó, ai nấy cũng phải đề phòng những bất trắc có thể
xảy ra, từ đời sống cá nhân đến sinh hoạt tập thể.
Đối với các tập thể thì vấn đề an toàn và sức khỏe trong việc làm luôn là điều quan trọng từ cơ sở, phương
tiện cho đến sinh hoạt. Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc cũng không ngoại lệ. Chúng ta cần phải tạo
môi trường an toàn trong Cộng Đồng, luôn cố gắng phòng ngừa và giảm thiểu mọi bất trắc có thể xảy ra.
Trong khung cảnh đó, Thứ Sáu 07/08/2020 vừa rồi, nhân viên của Tổng Giáo Phận đến hướng dẫn buổi
huấn luyện cho một số người có chức vụ quan trọng trong Cộng Đồng. Buổi huấn luyện nhằm truyền đạt những
kiến thức cần thiết liên quansức khỏe và an toàn trong việc làm. Buổi huấn luyện chỉ có một số người giới hạn,
vì dịch bệnh COVID-19 và tính hiệu năng của buổi huấn luyện đòi hỏi số người vừa đủ mà thôi. Do đó chỉ có
một số người có liên hệ gần gũi với vấn đề sức khỏe và an toàn trong việc làm được mời mà thôi. Có người
được mời nhưng vì lý do riêng nên phải kiếu vắng.
Buổi huấn luyện do 2 nhân viên của Tổng Giáo Phận phụ trách giảng huấn. Tham dự viên gồm: 2 người trong
Ban Tuyên Úy, 1 người trong Ban Mục Vụ, 1 người của Ban Trật Tự, 3 người thuộc Trường Việt Ngữ Đắc Lộ,
và 1 người thuộc hành chánh văn phòng.Buổi huấn luyện nêu rõ hai thành phần chính theoquan điểm sức khỏe
và an toàn trong việc làm: nhân viên có trách nhiệm điều hành và những người thường. Buổi huấn luyện cho
thấy vấn đề sức khỏe và an toàn trong việc làm là một phần quan trọng của đời sống, đặc biệt là các sinh hoạt
của Cộng Đồng chúng ta.
Cho đến nay, chúng ta thường chú tâm nhiều vào khía cạnh an toàn trẻ em mà ít nghĩ đến các phạm vi an toàn
khác. An toàn trẻ em rất quan trọng nhưng các phạm vi an toàn khác cũng quan trọng không kém, chẳng hạn
làm sao sử dụng thang để giăng đèn Giáng Sinh một cách an toàn, làm sao sử dụng các chất thuốc để làm vệ
sinh một cách an toàn, làm sao giăng dây điện một cách an toàn để tránh cho mọi người khỏi vấp té… Đó là
một vài thí dụ để nêu bật tầm quan trọng của việc tạo môi trường an toàn trong Cộng Đồng.
Có ba lý do để chúng ta quan tâm về sức khỏe vàan toàn của mọi người. Thứ nhất, sức khỏe và sinh mạng của
mỗi người đều quý giá trước mặt Chúa và xã hội. Thứ hai, chúng ta phải tuân hành luật pháp nước Úc để góp
phần xây dựng xã hội chúng ta đang sống. Thứ ba, là người tín hữu Công Giáo, chúng ta phải sống công bình
và bác ái đối với tha nhân cách chung, và cách riêng đối với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc.
Buổi huấn luyện về sức khỏe và an toàn trong việc làm giúp cho mối liên hệ giữa Cộng Đồng chúng ta và
Tổng Giáo Phận Adelaide được thêm phần gần gũi. Mọi người hiện diện trong buổi huấn luyện cũng gặt hái
được những hiểu biết bổ ích để phục vụ Chúa và Giáo Hội trong phạm vi trách nhiệm của mình.
Sau buổi huấn luyện, Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm và Sơ Phụ Tá Mục Vụ Maria Trần
Thị Thu Trang RSM hướng dẫn hai nhân viên Tổng Giáo Phận đi thanh tra các nơi chốn của Hội Trường Thánh
Giuse và Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân. Hai nhân viên nói rằng họ sẽ gửi một bản báo cáo cho Cộng
Đồng để Cộng Đồng cải tiến những gì cần thiết nhằm đem lại môi trường an toàn cho mọi người.
Xét như trên, trong những ngày tháng sắp tới, khi phải dọn dẹp, sửa chữa và sắp xếp các nơi chốn và vật
dụng nhằm đạt mục đích bảo vệ sức khoẻ và an toànchung, xin anh chị em kiên nhẫn, thông cảm và hợp tác.
Những điều đó sẽ đem lại lợi ích về sức khỏe và an toàn cho mọi người trong Cộng Đồng cũng như các vị
khách thăm viếng Cộng Đồng.
Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân và Thánh Cả Giuse, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Đức Ông Quản Nhiệm
Trích từ Bản Tin Cộng Đồng- Số 33- Năm Thứ 42- 16/8/2020
Ban Thông Tin- CĐCGVN-NU

