RỬA TỘI TRẺ EM THỜI COVID-19
Anh chị em thân mến,
Việc mở cửa trở lại để dâng Thánh Lễ cuối tuần tương đối diễn ra tốt đẹp. Có được như vậy
đều là nhờ tinh thần biết lắng nghe, lòng quảng đại và sự hợp tác của anh chị em.
Nay, tôi đề cập đến một vấn đề khác, đó là việc cử hành Bí Tích Rửa Tội cho trẻ em.
Trước hết, tôi cám ơn sự kiên nhẫn, thông cảm và hợp tác của nhiều phụ huynh và họ hàng
của các em nhỏ trong Cộng Đồng đã chờ đợi về việc lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội của con em
mình.
Sau đây tôi xin đưa ra một số điểm để anh chị em lưu ý trong việc chuẩn bị cho con em
mình được lãnh nhận Bí Tích Rửa tội.
1. Cha mẹ và người đỡ đầu phải học xong khóa Chuẩn Bị Rửa Tội Trẻ Em.
2. Phải làm tờ Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em. Trên tờ đơn, phải ghi số đăng bộ của chứng chỉ
hoàn tất khóa học Chuẩn Bị Rửa Tội Trẻ Em.
3. Vì hoàn cảnh đại dịch COVID-19, tờ đơn không cần có chữ ký của Trưởng Họ Đạo
4. Vì hoàn cảnh đại dịch COVID-19, nên mỗi lần cử hành Bí Tích Rửa Tội chỉ cho một em
bé mà thôi. Mục đích là để ngăn ngừa và tránh lây nhiễm bệnh dịch.
5. Cha mẹ phải liên lạc với Đức Ông Quản Nhiệm để chọn ngày Rửa Tội.
6. Vì đại dịch COVID-19, việc cử hành Bí Tích Rửa Tội sẽ được thực hiện lúc 4g00 chiều
mỗi ngày Thứ Bảyhằng tuần.
7. Tất cả những người tham dự buổi phụng vụ Bí Tích Rửa Tội đều phải ghi danh để lưu lại
tên và số điện thoại trong hồ sơ tìm dịch (contact tracing record) theo quy định của chính
phủ.
8. Quý vị nào là thân nhân, bạn hữu của gia đình có con em chịu Bí Tích Rửa Tội mà muốn
tham dự buổi Phụng Vụ Rửa Tội, xin liên lạc với cha mẹ đó để ghi danh tham dự.
9. Mặc dù chính phủ không nói rõ là có thể tụ tập bao nhiêu người trong buổi Phụng Vụ Rửa
Tội. Nhưng dựa theo con số hợp pháp của đám cưới và đám tang là 100 người, chúng ta giới
hạn số người tham dự cho buổi Phụng Vụ Rửa Tội ở mức độ 100 người tham dự mà thôi.
10. Khi tham dự buổi Phụng Vụ Rửa Tội, xin giữ khoảng cách 1.5m để ngăn ngừa và giảm
thiểu bệnh dịch. Mặc dầu, chính phủ cho phép những người sống chung trong một ngôi nhà
có thể ngồi gần nhau, nhưng để tránh tạo dịp cho người khác không ở chung một nhà bắt
chước, chúng ta nên giữ quy định 1.5m. Thời gian Rửa Tội không tới 1 giờ đồng hồ. Do đó,
ngồi cách nhau 1.5m cũng chẳng làm phương hại điều gì cả.
11. Theo quy định của Tổng Giáo Phận, lệ phí Bí Tích Rửa Tội là $100.00. Số tiền này sẽ
được gởi về cho Tổng Giáo Phận. Mức tiền này không có tính cách bắt buộc tuyệt đối. Tổng
Giáo Phận chỉ dựa vào lòng quảng đại của giáo dân và đề nghị một mức tiền rõ ràng cho dễ
đóng góp mà thôi. Tự căn bản, Bí Tích là vô giá, nên Bí Tích không phải là chuyện mua bán.

Do đó, nếu cha mẹ chỉ có khả năng đóng góp một phần rất nhỏ hoặc không có khả năng đóng
góp lệ phí Bí Tích, Đức Ông Quản Nhiệm vẫn cử hành Bí Tích Rửa Tội cho em bé theo như
họ thỉnh cầu. Ai có thể đóng góp được thì xin đóng góp. Ai gặp hoàn cảnh khó khăn, xin bàn
thảo với Đức Ông Quản Nhiệm.
12. Đơn xin Rửa Tội Trẻ Em phải viết chữ rõ ràng, các chi tiết phải chính xác, để tránh
những rắc rối sau này về phương diện giấy tờ.
13. Đơn xin Rửa Tội Trẻ Em có sẵn ở cuối Hội Trường Thánh Giuse. Đơn Hồ Sơ Tìm Dịch
(CONTACT TRACING RECORD) cũng có sẵn. Quý vị nào muốn xin cho con em lãnh
nhận Bí Tích Rửa Tội, xin lấy hai mẫu đơn về để sử dụng. Về mẫu đơn xin Rửa Tội Trẻ em
thì chỉ cần 1 tờ mà thôi. Còn về Contact Tracing Record, quý vị có thể lấy nhiều tờ để viết
tên và số điện thoại cho đủ số người tham dự.
4. Cha mẹ phải là người Công Giáo hay ít là một trong hai người cha mẹ phải là người Công
Giáo.
15.Theo Giáo Luật, điều 874, người đỡ đầu phải là người Công Giáo, đã 16 tuổi tròn, đã chịu
Bí Tích Thêm Sức, đã chịu Bí Tích Mình Thánh (tức là Rước Lễ Lần Đầu), có đời sống đạo
đức gương mẫu để nêu gương sáng đức tin cho em bé. Người đỡ đầu không phải chỉ làm bổn
phận lễ nghi rồi thôi, nhưng còn có bổn phận hỗ trợ cha mẹ em bé trong việc giáo dục đức
tin cho em bé đó. Người đỡ đầu phải là một người khác, không phải là cha mẹ của em bé sắp
chịu Bí Tích Rửa Tội. Cha mẹ không được làm người đỡ đầu cho chính con em của mình.
16. Kể từ Chúa Nhật 13/09/2020, các cha mẹ có thể liên lạc với Đức Ông Quản Nhiệm để
chọn ngày Rửa Tội cho con em mình.
17. Nộp đơn: Một tuần trước ngày cử hành Phụng Vụ Bí Tích Rửa Tội, xin phụ huynh có
con em lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội nộp cho Đức Ông Quản Nhiệm:
a.)Đơn xin Rửa Tội Trẻ Em
b).Contact Tracing Record (Hồ Sơ Tìm Dịch), tức là danh sách mọi người sẽ tham dự buổi
Phụng Vụ Bí Tích Rửa Tội.
c).Lệ Phí Bí Tích (nếu có thể được).
18.Chụp hình: Ngoại trừ những người sống chung một nhà, những người khác cần giữ
khoảng cách 1.5m khi chụp hình.
19.Video:Xin đừng quay video rồi đưa lên internet. Điều này không có lợi cho mọi người
liên quan và cho cả Cộng Đồng.
20. Để ngăn ngừa và giảm thiểu dịch bệnh COVID-19, tôi sẽ không chụp hình chung với bất
cứ ai sau buổi Phụng Vụ Rửa Tội. Thiết nghĩ, trong khi tôi cử hành Rửa Tội cho em bé, thì
đã có hình chụp của tôi, cha mẹ, em bé, và người đỡ đầu rồi. Như vậy cũng đã đủ, nên không
cần thêm hình của Linh Mục nữa.
Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Nam Úc

