Hướng Dẫn Thêm Về Mục Vụ Thời Covid-19
Anh chị em thân mến,
Tuần trước chúng ta đã mở cửa để dâng Thánh Lễ trở lại cho công chúng. Diễn tiến của các công việc có
những điều tích cực cũng như những chỗ cần cải tiến. Sau đây, tôi xin nêu ra một số điểm để chúng ta cùng
nhau thực hiện.
1.
Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy: sẽ được cử hành ở Hội Trường Thánh Giuse. Lý do là vì ở Thánh
Đường, chúng ta khó tuân giữ quy định về giãn cách xã hội. Thêm vào đó công việc sát trùng khó được
thực hiện kỹ lưỡng để tránh lây nhiễm bệnh dịch. Nguyên tắc căn bản hiện nay là bảo vệ sức khỏe và mạng
sống của mọi người. Chúng ta phải thực hiện những quy định của chính phủ về giãn cách và sát trùng hết
sức mình. Nếu một phương cách không hữu hiệu, thì chúng ta phải thay đổi cách thế khác cho tốt hơn. Do
đó, trong buổi họp rút ưu khuyết điểm về việc mở cửa dâng Thánh Lễ công cộng trở lại, mọi tham dự viên
đều đồng ý cử hành Thánh Lễ tối Thứ Bảy tại Hội Trường Thánh Giuse. Sự thay đổi này sẽ giúp cho việc
thực thi các quy định về giãn cách xã hội và sát trùng sẽ hữu hiệu hơn để bảo vệ sức khỏe và mạng sống
cho mọi người.
2.
Kiểm danh: Theo luật của chính phủ, bất cứ một sinh hoạt công cộng nào cũng đều cần phải lưu lại
danh sách những người tham dự. Thánh Lễ là một sinh hoạt công cộng, nên cần phải lưu lại danh sách
người tham dự. Theo luật này, mọi người tham dự Thánh Lễ đều phải lưu lại tên và những chi tiết cá nhân.
Mục đích của luật này là để truy tìm nguồn bệnh và ngăn chặn lây lan bệnh dịch. Các chi tiết cá nhân đều
sẽ được bảo mật. Nếu những người có trách nhiệm trong Cộng Đồng cần hiện hiện trong mọi Thánh Lễ, thì
các vị ấy đều phải thực hiện việc kiểm danh cứ mỗi lần họ hiện diện ở bất cứ Thánh Lễ nào. Tên tôi cũng
nằm trong danh sách tham dự Thánh Lễ như tất cả mọi người khác. Xin anh chị em lưu ý để hợp tác.
3.
Kinh nguyện trước Thánh Lễ: Thông thường, trước thời đại dịch Covid-19, chúng ta có thói quen
đọc kinh chừng 30 phút trước Thánh Lễ. Tuy nhiên, vì để tránh lây nhiễm, nên hiện nay chúng ta không
đọc kinh trước Thánh Lễ. Thay vào đó, chúng ta lắng nghe thánh nhạc La-tinh để giúp tâm hồn mình lắng
đọng và kết hợp với Chúa. Nên nhớ rằng, vi rút Covid-19 lây lan qua những giọt nước miếng li ti, khi
chúng ta phát âm bằng cách nói, đọc, hát và hét. Càng nói nhiều, đọc nhiều, hát nhiều và hét nhiều, thì
nước miếng càng văng ra nhiều, và mức độ lây nhiễm càng cao. Đó là lý do tại sao chúng ta phải giữ
khoảng cách 1.5m giữa mình và người khác; đó cũng là lý do vì sao chúng ta cần phải tạm ngưng đọc kinh,
tạm ngưng ca đoàn trong thời gian đại dịch này.
4. Giữ Thánh Lễ mà mình đã chọn lựa: Khi làm đơn ghi danh, anh chị em đã chọn lựa một giờ Lễ để
tham dự. Xin anh chị cố gắng giữ như thế, để cho việc kiểm danh được dễ dàng. Thời gian đại dịch cũng sẽ
có ngày chấm dứt. Xin anh chị em chịu khó, thông cảm và hợp tác. Khi hết đại dịch, thì sẽ không có chuyện
kiểm danh như hiện giờ. Lúc đó, anh chị em muốn tham dự Lễ nào thì tùy ý.
5. Không được khỏe, xin ở nhà: Nếu anh chị em không được khỏe, xin anh chị em ở nhà để tránh lây
nhiễm. Nếu cần, xin anh chị em đi bác sĩ để khám bệnh. Khi ở nhà, anh chị em có thể giữ ngày Chúa Nhật
bằng cách đọc kinh lần hạt hay tham dự Thánh Lễ trực tuyến của một số nơi khác.
6. Sát trùng: Khi vào dự Lễ, anh chị em được phát hai tờ giấy sát trùng ở trong một túi nhựa. Anh chị em có
thể dùng một tờ để lau ghế trưóc khi ngồi và phải luôngiữ một tờ để sát trùng ghế ngồi trước khi ra về.
7. Chỉ ngồi một chỗ mà thôi: Khi đến tham dự Thánh Lễ, xin anh chị em ngồi ghế nào thì chỉ ngồi ghế đó
mà thôi để dễ nhớ mà sát trùng ghế mình đã ngồi. Bởi vì nếu thay đổi hai ba chỗ ngồi, thì anh chị em dễ
quên sót các ghế đã ngồi và quên sát trùng các ghế đó khi kết lễ, trước khi ra về.
8. Bảng chỉ dẫn: Xin anh chị em đọc các bảng chỉ dẫn để biết các thông tin cần thiết về việc phòng ngừa lây
nhiễm dịch bệnh.
Trên đây là một số điểm tôi nhắc nhở thêm để chúng ta cùng nhau hợp tác, giúp cho Thánh Lễ của
chúng ta được diễn tiến tốt đẹp, hợp ý Chúa và đem lại ích lợi chung.
Xin Chúa chúc lành cho thiện chí của chúng ta.
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