HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC MỞ CỬA THÁNH ĐƯỜNG
Anh chị em thân mến,
Sau một thời gian tạm ngưng Thánh Lễ cho công chúng, Cộng Đồng chúng ta sẽ cử hành Thánh Lễ cho
công chúng bắt dầu từ cuối tuần tới. Chúng ta sẽ có Thánh Lễ ở hai nơi chốn: Thánh Đường Đức Mẹ
Thuyền Nhân và Hội Trường Thánh Giuse, theo ngày giờ ấn định.
*Thứ Bảy 18/07/2020:
-Thánh Lễ 6g00 tối: tại Thánh Đường.
*Chúa Nhật 19/07/2020:
-Thánh Lễ 9g00 sáng: tại Hội Trường.
-Thánh Lễ 11g30 trưa: tại Hội Trường.
-Thánh Lễ 5g00 chiều: tại Hội Trường.
Thánh Lễ vẫn tiếp tục được cử hành đều đặn vào các tối Thứ Bảy và các ngày Chúa Nhật kế tiếp
theo giờ giấc như trên.
Những người tham dự là những người đã ghi danh và đã được xếp nhóm. Mỗi nhóm có ngày giờ dự lễ
do mình đã chọn và đã được ấn định. Xin anh chị em tham dự Thánh Lễ của nhóm mình.
Những người chưa ghi danh nhưng đột nhiên đến dự lễ, thì xin theo sự hướng dẫn của Ban Mục Vụ.
Sau đây là những điểm cần lưu ý.
1. Chấm dứt Thánh Lễ trực tuyến:
Kể từ Thứ Bảy 18/07/2020, sẽ chấm việc phát hình Thánh Lễ Trực Tuyến của Cộng Đồng. Bởi lẽ, lúc ấy
Cộng Đồng đã có Thánh Lễ cho công chúng trở lại, nên Thánh Lễ Trực Tuyến không còn phù hợp cho hoàn
cảnh riêng của chúng ta.
Anh chị em nào không thể dự lễ vì những lý do cá nhân, xin tìm xem các Thánh Lễ Trực Tuyến bằng
tiếng Việt ở các trang mạng khác, đặc biệt là Vietcatholic hoặc các nơi khác trên thế giới.
2. Thánh Lễ ngày thường: Hiện tại, chúng ta chỉ có 4 Thánh Lễ cuối tuần mà thôi. Còn Thánh Lễ ngày
thường (Thứ Ba – Thứ Sáu) vẫn chưa thể tổ chức được. Cần phải thận trọng thực hiện các Thánh Lễ cuối
tuần trước đã. Vì nếu có lây nhiễm thì chúng ta sẽ bị buộc tạm ngưng Thánh Lễ như trước đây. Do đó, xin
anh chị em kiên nhẫn, thông cảm và tuân theo các quy định của chính phủ về Covid-19.
3.Số người tụ tập:Theo luật chính phủ, kể từ ngày Thứ Hai 29/06/2020, số người tụ tập được tính theo quy
định mật độ 2m vuông cho mỗi người. Cách tính số người tụ tập là lấy diện tích của chỗ tụ tập và chia cho
2m vuông. Vì thế, số người được phép tụ tập để tham dự Thánh Lễ phải căn cứ trên diện tích Thánh Đường
và Hội Trường và chia cho 2m vuông để có số người tụ tập hợp pháp.
4. Ghi danh: Mặc dầu số người có thể tham dự Thánh Lễ tăng nhiều hơn trước, chúng ta vẫn phải tham dự
Thánh Lễ theo nhóm của mình. Nhóm dự lễ được chia ratheo đơn ghi danh. Ai đã ghi danh, thì có tên trong
một nhóm nào đó. Anh chị em cần phải theo nhóm của mình để tham dự Thánh Lễ theo ngày và giờ ấn định
cho nhóm mình. Xin anh chị em tuân giữ để giúp cho sinh hoạt của chúng ta được diễn tiến tốt đẹp.
Lý do thứ hai cũng quan trọng vì ghi danh là để lưu lại hồ sơ của người tham dự Thánh Lễ. Đây là luật
của chính phủ. Theo luật lưu trữ hồ sơ tham dự, thì bất cứ tổ chức nào, từ thể thao, giải trí, xã hội cho đến
tôn giáo… đều phải lưu trữ hồ sơ người tham dự. Người tham dự phải cho biết họ tên, số điện thoại, email,
địa chỉ của mình khi đến tham dự Thánh Lễ. Mục đích của chính phủ khi quy định luật ghi danh tham dự là
để truy tìm và ngăn ngừa Covid-19 lây lan. Nếu chúng ta không thi hành luật ghi danh tham dự là chúng ta
vi phạm pháp luật và đồng thời tiếp tay làm lây lan bệnh dịch trong xã hội. Nên nhớ rằng, không phải chỉ có
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam- Nam Úc mới thi hành luật ghi danh tham dự, nhưng tất cả các giáo xứ Úc
đều phải thi hành như thế, còn phương cách ghi danh thì tùy mỗi giáo xứ hay mỗi cộng đoàn sắc tộc.
5. Nơi chốn cử hành Thánh Lễ:Thánh Lễ được cử hành ởThánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân và Hội
Trường Thánh Giuse. Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy cử hành ở Thánh Đường, còn ba Thánh Lễ Chúa Nhật
được cử hành trong Hội Trường. Lý do là để ngăn ngừa lây nhiễm và thực hiện các công việc phức tạp của
mỗi cuộc tụ tập dân chúng.

6. Sát trùng ghế ngồi: Khi kiểm danh xong, anh chị em sẽ được phát giấy sát trùng. Xin anh chị em giữ tờ
giấy này. Khi kết thúc Thánh Lễ, xin anh chị dùng giấy sát trùng để lau chùi ghế mình ngồi, như thế ghế
được sát trùng để ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh. Sau đó, xin vứt giấy sát trùng vào thùng rác ở lối đi ra.
7. Lối vào: Khi vào dự Thánh Lễ, xin theo như sau:- Thánh Đường (tối Thứ Bảy): xin anh chị em chỉ vào
cửa chính phía trước.- Hội Trường Thánh Giuse (Chúa Nhật): xin anh chị em chỉ vào ở cửa phía trước
của khu vực tam giác nhà bếp.
Lý do là để kiểm danh.
8. Lối ra: lối ra khác với lối vào.
*Thánh Đường: lối ra là cửa phía đông gần nhà vệ sinh, hai cửa phía tây sát cạnh Hội Trường.
* Hội Trường: lối ra là cửa phía trước, hai cửa phía hông Hội Trường sát Thánh Đường và cửa hông phía tây
trông ra bãi đậu xe tiếp giáp với đường Main North Rd.
9. Kiểm danh:Kiểm danh khác với ghi danh. Ghi danh là để xếp nhóm. Còn kiểm danh là kiểm điểm số
người thực sự tham dự mỗi Thánh Lễ. Đây là luật của chính phủ, vì phải lưu lại hồ sơ người tham dự, để
nhỡ ra có triệu chứng lây nhiễm, chính phủ có thể kịp thời truy tìm gốc rễ và ngăn chặn lây lan. Người ta có
thể thắc mắc: “Tôi đã ghi danh rồi, thì còn phải kiểm danh làm gì nữa cho rắc rối?” Câu trả lời là: “Mặc dầu
đã có giai đoạn ghi danh, những vẫn có thể có những người đã ghi danh, nhưng vì lý do riêng họ không tham
dự Thánh Lễ đó.” Khi kiểm danh, xin anh chị em giữ khoảng cách 1.5m giữa mình và người khác.Xin anh
chị em đến trước Thánh Lễ chừng nửa tiếng đồng hồ để giúp cho thủ tục kiểm danh được dễ dàng.
10. Đơn kiểm danh:Trên đơn ghi danh cần có những chi tiết như sau: *Ngày, giờ lễ, nơi chốn (Thánh
Đường hay Hội Trường); * chi tiết người tham dự Thánh Lễ gồm: họ và tên, số điện thoại, email và địa chỉ;
* chi tiết về nhân viên kiểm danh gồm: họ và tên cùng chữ ký.
11. Thể thức kiểm danh: Sau kiểm danh, xin nhân viên kiểm danh ký tên, đề ngày, giờ và bỏ đơn kiểm
danh vào thùng kiểm danh trong phòng áo Linh Mục. Xin nhân viên kiểm danh bảo mật, đừng giữ đơn lại
cho riêng mình và cũng đừng đưa đơn kiểm danh cho người khác, ngoại trừ khi cần thiết thì trao cho Ban
Mục Vụ. Trong trường hợp không có thành viên của Ban Mục Vụ, thì xin trao cho Đức Ông Quản Nhiệm
hay Sơ Phụ Tá Mục Vụ Trần Thị Thu Trang RSM.
12.Xếp chỗ: Sau khi kiểm danh, anh chị em giáo dân sẽ được nhân viên chỉ chỗ ngồi cho mình. Xin lắng
nghe sự chỉ dẫn của họ.
13. Ghế ngồi: Các ghế ngồi ở Thánh Đường đã được ấn định và có dấu hiệu. Vì thế xin chỉ ngồi vào chỗ đã
được đánh dấu mà thôi để giữ khoảng cách theo luật định. Còn các ghế ngồi ở Hội Trường thì đã được xếp
theokhoảng cách 1.5m. Xin anh chị em đừng xê dịch ghế.
14. Bản Tin: Để tránh lây nhiễm, xin anh chị em sát trùng tay mình trước khi lấy bản Tin. Mỗi người tự lấy
cho mình. Xin đừng chuyền bản Tin từ tay người này sang tay người khác.
15. Thánh nhạc: trong thời đại dịch, các ca đoàn phải tạm ngưng để phòng ngừa lây nhiễm vi rút. Do đó,
trong các Thánh Lễ, chúng ta hát theo lối cộng đoàn. Các bài hát sẽ do Ủy Viên Thánh Nhạc là Anh Nguyễn
Chu Thy chọn lựa. Các bài hát cần phải quen thuộc và dễ hát đối với cộng đoàn.
Các bài hát sẽ được in trên giấy. Khi đến tham dự Thánh Lễ, mỗi người tự lấy một bản giấy thánh ca để
hát lễ. Xin sát trùng tay mình trước khi lấy bản giấy thánh ca. Xin đừng chuyền bản giấy thánh ca từ tay
người này sang tay người khác, để ngăn ngừa lây nhiễm vi rút.
Vì dùng bản giấy để hát, nên chúng ta không cần phải chiếu bài hát lên màn hình.
16. Không có giúp lễ: Để phòng ngừa dịch bệnh, thì cần phải tránh tiếp xúc gần gũi tối đa. Do đó, trong
thời đại Covid-19, Đức Ông Quản Nhiệm chưa dám cậy nhờ đến người giúp lễ. Đức Ông tự mình lo liệu
mọi chuyện trên bàn thờ.

17. Dọn đồ lễ: Để phòng ngừa dịch bệnh, thì cần phải tránh tiếp xúc gần gũi tối đa. Do đó, Đức Ông Quản
Nhiệm chưa dám cậy nhờ đến nhân viên phòng thánh. Đức Ông Quản Nhiệm tự mình dọn đồ lễ. Xin các
nhân viên phòng thánh đừng dọn đồ lễ.
Xin các nhân viên phòng thánh chỉ phụ trách các việc bật đènThánh Đường hoặc Hội Trường trước lễ
và tắt đèn sau lễ, thắp đèn bàn thờ, tắt đèn bàn thờ, châm thêm dầu vào đèn, rung chuông trong Thánh Lễ
(trước khi truyền phép, lúc dâng Mình Thánh Chúa sau truyền phép, lúc dâng Máu Thánh Chúa sau truyền
phép).
18. Thuốc sát trùng (sanitiser): Xin Ban Nội Vụ đặt các chai thuốc sát trùng ở các lối ra vào, chỗ để bản
Tin, giấy thánh ca… Xin các vị kiểm soát thường xuyên để luôn có sẵn thuốc sát trùng.
19. Rủi ro: Rủi ro là tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra do lây nhiễm vi rút Covid-19. Bất cứ tụ tập nào hay
tiếp xúc xã hội đều có rủi ro. Rủi ro nhiều hay ít thì tuy theo hoàn cảnh ít người hay đông người, giữ đúng
quy luật vệ sinh hay không. Những người trong tầm rủi ro cao là những người trên 70 tuổi, hoặc những
người từ 65 tuổi đang mang trong người những loại bệnh mãn tính, dễ gặp rủi ro. Do đó, những người có rủi
ro cao thì được nhắc nhở là không nên đến tham dự Thánh Lễ. Họ nên ở nhà cầu nguyện. Tuy nhiên nếu họ
muốn đến tham dự Thánh Lễ là do sự lựa chọn của họ trong sự hiểu biết về nguy hiểm. Nếu có gì xảy ra, thì
họ tự mình chịu trách nhiệm, họ không thể quy trách nhiệm cho người khác.
20. Quy định phòng ngừa:
* Giữ khoảng cách 1.5m giữa mình và người khác.* Sát trùng tay khi cần thiết bằng cách dùng thuốc sát
trùng (sanitiser) hay rửa tay với xà bông và dưới vòi nước chảy trong vòng tối thiểu 20 giây.* Ho hay hắt
hơi vào mặt trong khủy tay mình hoặc vào khăn giấy, rồi vứt khăn giấy vào thùng rác.* Nếu có dấu hiệu
không khỏe thì nên ở nhà.* Không đụng chạm thân thể người khác chẳng hạn như bắt tay, choàng tay,
choàng vai, ôm hôn…
21. Người cho rước lễ:Vì tính chất rủi ro lây nhiễm, nên chỉ một số Thừa Tác Viên Thánh Thể dưới 65 tuổi
mới được mời để giúp cho rước lễ. Tuy nhiên, những người được mời có tự do để chấp nhận hay từ chối.
Đặc biệt, những người nào có quan ngại về sức khỏe của mình, thì xin gặp Đức Ông Quản Nhiệm để bàn
thảo vấn đề và tự do quyết định chấp nhận hay từ chối việc cho rước lễ.
22. Quan ngại: Xin hai Sơ Phụ Tá Mục Vụ và các thành viên Ban Mục Vụ lưu ý. Nếu ai trong hai Sơ và
trong Ban Mục Vụ cảm thấy quan ngại về sức khỏe thể lý hoặc tâm lý của mình và vì thế không thể phục vụ
trong các công việc của Cộng Đồng, thì xin anh chị em cho tôi biết. Rồi anh chị em tự mình quyết định tạm
ngưng việc phục vụ. Bởi lẽ, tất cả mọi công việc phục vụ Cộng Đồng đều là quyết định tự do của hai Sơ và
anh chị em.
23. Không tụ tập sau khi tan lễ: Nhằm mục đích tránh dịp lây nhiễm tối đa, xin anh chị đừng tụ tập chuyện
trò lâu giờ sau khi Thánh Lễ chấm dứt. Xin giữ khoảng cách xa nhau 1.5m và chào hỏi cách ngắn gọn, rồi ra
về. Trong thời gian Covid-19, xin anh chị em thông cảm và kiên nhẫn để bảo vệ sức khỏe và mạng sống cho
nhau.
24. Lời kết: Tất cả những điều trong bài hướng dẫn này vẫn chưa nói hết được những điều cần thiết, xin anh
chị em tìm hiểu thêm để biết và đồng thời xin lắng nghe sự chỉ dẫn của những người có trách nhiệm. Xin
xem thêm các bảng chỉ dẫn được dán chung quanh cơ sở Cộng Đồng cũng như các tài liệu Anh Việt đã được
phổ biến trong khuôn viên Cộng Đồng và trên trang mạng Cộng Đồng.
Từ khi rơi vào đại dịch đến nay, các luật lệ của chính phủ về Covid-19 thay đổi rất nhanh chóng, do đó
chúng ta luôn phải sẵn sàng để thích nghi với hoàn cảnh. Do đó, nếu có những thay đổi đột ngột hay nhanh
chóng trong Cộng Đồng, thì xin anh chị em thông cảm và hợp tác. Tôi cũng như những người có trách
nhiệm khác đều làm hết sức mình để đem lại ích lợi cho anh chị em và đồng thời giúp phòng ngừa dịch bệnh
lây nhiễm, để tránh làm phương hại đến sức khỏe và sinh mạng của mọi người.
Qua lời chuyển cầh của Đức Mẹ Thuyền Nhân và Thánh Cả Giuse, xin Chúa gìn giữ mỗi người và mỗi gia
đình trong Cộng Đồng chúng ta cũng như ngoài xã hội.
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Quản Nhiệm - Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Nam Úc

