
 

RICHARD FRANK STIKA 

DO ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA VÀ ỦNG HỘ CỦA TOÀ THÁNH 

GIÁM MỤC THỨ BA GIÁO PHẬN KNOXVILLE 

 

CHIẾU CHỈ 
 

 

Trong khi, vào 20/03/2020, Bộ Phụng Thờ Thiên Chúa và Kỷ Luật Bí Tích, theo ủy quyền của 

Đức Giáo Hoàng trong năm 2020, ban hành Tuyên Ngôn vào thời điểm Covid-19; 

Với tư cách là Giám Mục Giáo phận Knoxville, Cha ban hành các sắc lệnh sau đây liên quan đến 

phụng vụ Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá và Tuần Thánh trong khắp Giáo phận Knoxville để hỗ trợ 

giáo sĩ và giáo dân trong việc tham dự cách thiêng liêng các Mầu Nhiệm Vượt Qua. 

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ: 

 Không tụ tập công cộng (trong hay ngoài Nhà Thờ, in xe, .v.v.) 

 Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá sẽ được cử hành bởi Đức Giám Mục không có cộng đoàn 

tham dự, với lá được làm phép, và phát tuyến trực tiếp trên trang mạng Giáo Phận lúc 

9:00 am vào Chúa Nhật 05/04/2020. 

 Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá phải được cử hành không có cộng đoàn tham dự bởi Cha Xứ 

/ linh mục xứ trong Nhà Thờ Giáo Xứ để phát tuyết trực tiếp; Cha Xứ phải loan báo cho 

giáo dân giờ phát tuyến; Cha Xứ cũng phải cho Văn Phòng Truyền Thông Giáo Phận biết 

để đăng trên lịch / chương trình hoạt động Giáo Phận cho toàn thể tín hữu trong Giáo 

Phận. Các cửa Nhà Thờ phải khoá lại từ khai mạc thánh lễ. 

 Lá được làm phép có thể phát vào ngày khác. 

 

LỄ TRUYỀN DẦU: 

 Thánh Lễ Truyền Dầu sẽ hoãn lại và sẽ được sắp xếp lại vào ngày / giờ khác với việc lập 

lại các lời tuyên hứa linh mục và làm phép / thánh hiến dầu vào thời gian đó. 

 Các Loại Dầu / Dầu Thánh trong kho (đang được sử dụng) có thể tiếp tục dùng cho đến 

khi dầu mới được làm phép / thánh hiến và có sẵn. 

 Nếu giáo xứ hết dầu, xin liên lạc với Deacon Sean Smith, Chưởng Ấn. 

 

TAM NHẬT THÁNH: 

 Tam Nhật Thánh không được chuyển dời sang thời gian khác. 



 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH: 

 Không tụ tập công cộng (trong hay ngoài Nhà Thờ, trong xe, .v.v.). 

 Truyền hình hay phát tuyến phải là trực tiếp (không được thâu lại). 

 Thánh Lễ Tiệc Ly sẽ được cử hành bởi Đức Giám Mục không có cộng đoàn tham dự và 

phát tuyến trực tiếp trên trang mạng Giáo Phận lúc 7 pm vào Thứ Năm 09/04/2020. 

 Thánh Lễ Tiệc Ly phải được cử hành không có cộng đoàn do Cha Xứ / các linh mục xứ 

trong Nhà Thờ Giáo Xứ để phát tuyết trực tiếp; Cha Xứ phải loan báo cho giáo dân giờ 

phát tuyến; Cha Xứ cũng phải cho Văn Phòng Truyền Thông Giáo Phận biết để đăng trên 

lịch / chương trình hoạt động Giáo Phận cho toàn thể tín hữu trong Giáo Phận. Các cửa 

Nhà Thờ phải khoá lại từ khai mạc thánh lễ. 

 Trong Thánh Lễ Tiệc Ly, việc Rửa Chân, vốn là việc tùy chọn, nên được bỏ qua; kiệu 

Thánh Thể cũng được bỏ và Mình Thánh Chúa phải được giữ trong Nhà Tạm, như 

thường. 

 Các linh mục không cử hành Thánh Lễ phải nguyện Kinh Thần Vụ. 

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH: 

 Không tụ tập công cộng (trong hay ngoài Nhà Thờ, trong xe, .v.v.). 

 Nghi Thức Tưởng Niệm Khổ Nạn Chúa sẽ được cử hành bởi Đức Giám Mục không có 

cộng đoàn tham dự và phát tuyến trực tiếp trên trang mạng Giáo Phận lúc 3 pm vào Thứ 

Sáu 10/04/2020. 

 Nghi Thức Tưởng Niệm Khổ Nạn Chúa phải được cử hành không có cộng đoàn do Cha 

Xứ / các linh mục xứ trong Nhà Thờ Giáo Xứ để phát tuyết trực tiếp; Cha Xứ phải loan 

báo cho giáo dân giờ phát tuyến; Cha Xứ cũng phải cho Văn Phòng Truyền Thông Giáo 

Phận biết để đăng trên lịch / chương trình hoạt động Giáo Phận cho toàn thể tín hữu trong 

Giáo Phận. Các cửa Nhà Thờ phải khoá lại từ khai mạc nghi thức. 

 Trong phần Lời Cầu Nguyện Chung, sẽ thêm lời cầu nguyện cho người bệnh, người chết 

và những người cảm thấy mất mát và mất tinh thần, sẽ được soạn thảo bởi Văn Phòng 

Phụng Tự Giáo Phận và sẽ được gửi đến các giáo xứ sau. 

 Các linh mục không cử hành nghi thức phải nguyện Kinh Thần Vụ. 

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH: 

 Không tụ tập công cộng (trong hay ngoài Nhà Thờ, trong xe, .v.v.). 

 Thánh Lễ Vọng Phục Sinh sẽ được cử hành bởi Đức Giám Mục không có cộng đoàn 

tham dự và phát tuyến trực tiếp trên trang mạng Giáo Phận lúc 7 pm vào Thứ Bảy 

11/04/2020. 



 Thánh Lễ Vọng Phục Sinh phải được cử hành không có cộng đoàn do Cha Xứ / các linh 

mục xứ trong Nhà Thờ Giáo Xứ để phát tuyết trực tiếp; Cha Xứ phải loan báo cho giáo 

dân giờ phát tuyến; Cha Xứ cũng phải cho Văn Phòng Truyền Thông Giáo Phận biết để 

đăng trên lịch / chương trình hoạt động Giáo Phận cho toàn thể tín hữu trong Giáo Phận. 

Các cửa Nhà Thờ phải khoá lại từ khai mạc thánh lễ. 

 Trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh: việc sửa soạn và làm phép lửa được bỏ; Nến Phục Sinh 

được thắp sáng mà không có rước, và công bố Bài Công Bố Phục sinh (Exsultet); Phụng 

Vụ Lời Chúa tiếp theo; Phụng Vụ Phép Rửa chỉ có các lời Tuyên Hứa Rửa Tội; một phần 

nước nhỏ tượng trưng được làm phép nhưng giếng Rửa Tội tiếp tục để không; Nghi Thức 

Rửa Tội sẽ dời lại và chuyển sang thời gian mà các giới hạn được hủy bỏ; và các linh 

mục không thể cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh phải nguyện các giờ Kinh Phụng Vụ. 

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH: 

 Không tụ tập công cộng (trong hay ngoài Nhà Thờ, trong xe, .v.v.). 

 Thánh Lễ Phục Sinh sẽ được cử hành bởi Đức Giám Mục không có cộng đoàn tham dự 

và phát tuyến trực tiếp trên trang mạng Giáo Phận lúc 9 am vào Chúa Nhật 12/04/2020. 

 Thánh Lễ Phục Sinh phải được cử hành không có cộng đoàn do Cha Xứ / các linh mục xứ 

trong Nhà Thờ Giáo Xứ để phát tuyết trực tiếp; Cha Xứ phải loan báo cho giáo dân giờ 

phát tuyến; Cha Xứ cũng phải cho Văn Phòng Truyền Thông Giáo Phận biết để đăng trên 

lịch / chương trình hoạt động Giáo Phận cho toàn thể tín hữu trong Giáo Phận. Các cửa 

Nhà Thờ phải khoá lại từ khai mạc thánh lễ. 

 Các linh mục khác được mời gọi cử hành Thánh Lễ Phục Sinh không có cộng đoàn. 

 

Ban hành tại Toà Giám Mục ngày 21 tháng 03 năm 2020 của Đức Chúa. 

 

 

 

Đức Cha Richard F. Stika 

Giám Mục Knoxville 

 

 

 

Deacon Sean Smith 

Chưởng Ấn 


