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Anh Chị Em Thân Mến Trong Chúa Kitô. 

Mến chào mọi người trong Chúa Giêsu Kitô! Trong cuộc khủng hoảng đại dịch này, Cha đã dùng cơ hội                    
này để đọc Kinh Thánh. Quả vậy, Cha đã được nhắc nhở về Thánh Phaolô Tông Đồ khi ông nói: "Anh em là                       
những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương                   
cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại" (Côlôse 3:12). Trong thời gian chưa từng có trong lịch sử, khi                     
mà chúng ta cần phải cân nhắc nhu cầu tâm linh và khao khát tận đáy lòng với sự bảo vệ sức khỏe chung và sức                          
khỏe của gia đình chúng ta, Cha rất biết ơn tất cả các con vì sự kiên nhẫn và lòng tốt của mọi người đã thể hiện                           
trong vài tháng qua. 

Cha biết rằng các con đang khao khát một lần nữa được quy tụ trong nhà thờ để tham dự Thánh lễ và                       
lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể. Ngay từ đầu trong suốt cuộc khủng hoảng này, Cha đã làm một quyết định ý thức                       
với tư cách là một chủ chăn quan tâm và một công dân tốt trong việc hợp tác với các quan chức bằng mọi cách                         
có thể, chủ yếu là vì nghĩa vụ chung và đứng đắn để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của mọi người theo cách                          
được xác định bởi các chuyên gia y tế. 

Khi cứu xét những điều đã nói ở trên, ước vọng và ước muốn của Cha là vào cuối tuần 30 - 31 tháng 5,                         
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta sẽ có thể tụ tập lại trong nhà thờ, và dĩ nhiên, phải áp dụng các chỉ                         
thị mở lại theo từng giai đoạn của Tiểu Bang Tennessee và Thành phố chúng ta. Cha cam kết bảo vệ các linh                       
mục và phó tế của chúng ta và các giáo dân mà họ phục vụ. Tất cả chúng ta phải có trách nhiệm thi hành bằng                          
cách tuân thủ các chỉ thị giao tế gần gũi, giữ vệ sinh và đeo khẩu trang. Khi cùng nhau thực thi như một cộng                         
đồng đức tin, chúng ta có thể thành công vượt qua cuộc khủng hoảng sức khỏe này và bắt đầu có Thánh lễ công                        
khai một lần nữa. 

Kèm theo là những chỉ thị (hướng dẫn) để cử hành và tham dự Thánh Lễ công cộng bắt đầu từ                     
31-5-2020. Điều quan trọng cần lưu ý đó là các chỉ thị này là bắt buộc. Tuy nhiên, Cha cho phép từng Cha Xứ                        
có thể liên lạc với Cha và xin phép được thay đổi một chút các thủ tục dựa trên số lượng chỗ ngồi trong nhà thờ                          
hay những khó khăn cho từng địa điểm. 

Cuối cùng, thật tối ư thận trọng việc miễn trừ cho tất cả người Công Giáo trong lãnh thổ Giáo Phận                     
Knoxville khỏi nghĩa vụ tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. Những người đau yếu, tuổi già hay những người còn lo                     
sợ khi phải đến tham dự Thánh Lễ công cộng trong thời gian này, thì hãy ở nhà, tiếp tục tham dự những Thánh                        
lễ truyền hình trực tuyến, và Rước Lễ Thiêng Liêng. Cha nhấn mạnh rằng, nếu các con là những người đau yếu,                      
già cả hay không thoải mái khi tham dự Thánh lễ công cộng bắt đầu từ ngày 30 - 31 tháng 5 - hãy ở nhà! 

Các con thân mến trong Giáo Phận Knoxville, khi chúng ta tiến về tương lai, chúng ta biết rằng Chúa                    
Giêsu đang đồng hành với chúng ta trên mọi chặng đường và chúng ta biết rằng với sự cầu bầu của Đấng Bảo                       
Trợ Chính Thức của chúng ta, là Đức Trinh Nữ Maria và của Thánh Bảo Trợ Thứ Hai của chúng ta, là Thánh                       
John Paul II, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho Giáo Phận tại Miền Đông Tennessee với một tinh thần đổi mới, với                      
một đức tin, đức cậy và đức ái canh tân đổi mới khi mà chúng ta chấp nhận, ôm ấp và tìm mọi cách tuân theo                          
Thánh Ý Nhiệm Mầu Chúa trong tất cả những gì chúng ta làm! 

Hãy biết rằng Cha vẫn hằng cầu nguyện cho từng người và mỗi người các con và Cha cũng yêu cầu các                      
con hãy tiếp tục dâng những lời cầu nguyện trung thành, không ngừng, và luôn duy trì trong kiên nhẫn và tử tế.                       
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các con! 

 
 
Thân ái trong Chúa Kitô. 

http://www.dioknox.org/


Đức Cha Richard F. Stika 
Giám Mục Knoxville 

12 CHỈ THỊ THI HÀNH CỬ HÀNH THÁNH LỄ CỘNG CỘNG 
 

1. Các Cha Xứ phải có bổn phận thường xuyên nhắc nhở các tín hữu về nghĩa vụ tham dự Thánh lễ Chúa                      
Nhật trong thời gian này sẽ được miễn trừ nếu là những người đau yếu, tuổi già hay những người còn lo                      
sợ khi phải đến tham dự Thánh Lễ công cộng trong thời gian này, thì hãy tiếp tục tham dự những Thánh                      
lễ truyền hình trực tuyến, và Rước Lễ Thiêng Liêng. Các Cha Xứ phải nhắc nhở các giáo dân mới đi du                      
lịch từ ngoại quốc về, đang mắc hay là mới mắc bệnh sốt hoặc những người tiếp xúc với những ai mang                      
bệnh COVID-19, họ không được đến tham dự thánh lễ công cộng trong thời gian này. 

2. Trước khi ra khỏi xe, tất cả mọi giáo dân phải đeo khẩu trang. Mặc dầu các thành viên trong gia đình có                       
thể đi cùng với nhau từ bãi đậu xe vào nhà thờ, tất cả những người khác phải tiếp tục duy trì một khoản                        
cách khi đi từ bãi đậu xe vào nhà thờ. Không ai được ôm hôn hay bắt tay nhau bất cứ lúc nào. Tiến vào                         
nhà thờ phải theo hàng một và giữ khoảng cách 6 feet cho từng gia đình. 

3. Nhân số tham dự Thánh lễ chỉ được tối đa 50% (hay ít hơn). Ghế ngồi phải được ghi rõ để duy trì khoản                        
cách 6 ft cho từng nhóm gia đình. Nghĩa là cắt một hàng ghế bỏ một hàng ghế. Không ai được ngồi vào                       
các đầu hàng ghế. Tuy theo số người muốn đến tham dự Thánh lễ công cộng, các Cha Xứ có thể chọn                      
chiếu thêm các màn ảnh cho giáo dân tham dự thánh lễ tại những địa điểm khác nhau trong khu vực nhà                      
thờ. Những giáo xứ nào không có đủ khuôn viên, có thể cử hành 3-4 Thánh lễ mỗi Chúa Nhật. Để thực                      
hiện một cách hiệu quả những điều đã nói ở trên, những người muốn tham dự Thánh lễ công khai có thể                      
phải tham dự dựa trên chữ cái đầu của tên từng gia đình. Ví dụ, theo tên bắt đầu bằng chữ cái A-F, G-Q                        
và R-Z tương ứng. Quá trình này cũng áp dụng cho những giáo xứ cử hành Thánh lễ bằng tiếng Tây Ban                      
Nha - những giáo xứ này phải có ít nhất 2 Thánh lễ bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc mô phỏng tại một cơ                        
sở khác như đã đề cập ở trên. QUAN TRỌNG - một khi nhà thờ đã đến giới hạn 50% - phải khóa tất cả                         
các cửa vào nhà thờ lại (và, cũng như, các cơ sở khác đang được chiếu trên màn ảnh) - điều này giả định                        
rằng nhà thờ có loại cửa phù hợp với luật của cục bộ phòng hỏa [dễ dàng mở ra từ bên trong]. Nếu cơ sở                         
nhà thờ / cơ sở không có cửa có thể khóa và vẫn dễ dàng mở từ bên trong theo luật của cục bộ phòng                         
hỏa, phải để cửa không khoá và phải có một người giữ cửa để ngăn người khác vào nhà thờ / cơ sở khi                        
đã đến 50% công xuất. (Xem ví dụ đính kèm). 

4. Bồn Nước Phép phải bỏ đi. Thu cất mọi sách hát và sách lễ giáo dân hay những vật dụng thường được                      
đặt tại các hàng ghế. 

5. Tiếp tục không chuyển các rổ xin tiền; hãy để các rổ xin tiền tại hàng lang bên ngoài nhà thờ để giáo dân                        
có thể bỏ phong bì dâng lễ trong khi vào nhà thờ hay ra về. Các giáo xứ dùng các rổ xin tiền mà có cây                          
dài (và các người phục vụ có thể duy trì khoản cách 6 ft với giáo dân) có thể dùng. 

6. Không được nắm tay trong khi đọc Kinh Lạy Cha. 
7. Bỏ việc chúc bình an hay chỉ chúc bình an bằng cách cúi chào. 
8. Việc Rước Lễ phải được thi hành như sau: Chỉ có hàng một tiến lên rước lễ tại cung thánh và cuối nhà                       

thờ. Với những nhà thờ có hàng rào quỳ rước lễ họ có thể cho rước lễ qua hàng rào quỳ và cách nhau 6                         
ft. Các Cha Xứ đang phục vụ các nhà thờ có bên hông có thể có phép cho rước lễ bên hông cách xa nhau                         
bao nhiêu có thể. Ban Trật Tự sẽ hướng dẫn từng hàng ghế tiến lên rước lễ. Một khi dời khỏi hàng ghế                       
phải đi theo hàng một cách xa 6 ft để tiến lên rước lễ. Ngay khi đến nơi rước lễ, cởi bỏ khẩu trang, bỏ                         
vào túi, và rửa tay bằng thuốc với nồng độ 70% chất cồn (được đặt trên bàn nhỏ trước nơi rước lễ).                      
Đứng tại chỗ chỉ định chữ X (hay quỳ tại chỗ chỉ định cách 6 ft tại hàng rào quỳ), đưa hai tay ra cho linh                          
mục / phó tế với tay không thận được đặt trên tay thuận. Linh mục / phó tế (trong lúc này đang đeo khẩu                        
trang và kính an toàn) sẽ đặt Mình Thánh trên tay người rước mà không được đụng vào tay họ. Người                     
rước lễ phải rước Mình Thánh liền, đeo khẩu trang lại và tiến về chỗ ngồi. Cấm tuyệt để không được                     
rước lễ bằng lưỡi trong thời gian nàỵ (Xem ví dụ đình kèm). 

9. Mặc dầu mỗi thánh lễ công cộng có thể có thánh nhạc bao gồm (người ca trưởng hướng dẫn hát / người                      
đánh đàn), không nên cho hát chung vì đó là một việc lan truyền vi khuẩn qua không gian. 



10. Một khi Thánh lễ kết thúc, Ban Trật Tự đến từng hàng ghế (từng hàng một) và hướng dẫn từng nhóm                     
theo từng gia đình ra về theo hàng một và giữ khoản cách 6 ft cho từng nhóm gia đình. Tất cả giáo dân                        
phải đi thẳng đến xe mình và phải về ngay lập tức (không được tụ họp hay chào hỏi trong bãi đậu xe.) 

11. Một khi các giáo dân đã ra khỏi nhà thờ, các Cha Xứ phải đảm bảo khử trùng và làm sạch các nơi bị                        
đụng chạm (ví dụ như các hàng ghế, bàn, cửa ra vào, công tắc điện, nhà vệ sinh, bồn rửa….) bằng các                      
thuốc khử trùng. Các người được chỉ định giúp làm vệ sinh phải mang bao tay. Các bao tay phải bỏ vào                      
thùng rác sau khi mỗi lần làm vệ sinh. Nếu dùng loại bao tay được phép dùng lại, thì phải để riêng cho                       
việc khử trùng vi trùng COVID-19 và không được dùng cho việc khác. Hãy theo các chỉ thị của các                    
thuốc khử trùng. Rửa tay ít là 20 giây ngay sau khi cởi bỏ bao tay. Nếu chỗ nào bẩn, phải dùng thuốc                       
tẩy hay xà bông và nước trước khi khử trùng. Để khử trùng, pha thuốc tẩy, an côn ít nhất 70%, và các                       
thuốc khử trùng. Có thể pha như sau: 
 
*.  5 tbspoon (1/3 cup) thuốc tẩy với 1 gallon nước; hay 
*.  4 teaspoon thuốc tẩy cho từng quart nước. 
 
Nếu những chỗ mền ví dụ như thảm nhà, thảm ghế, hay khăn màng cửa sổ mà bị ô nhiễm bởi chất dịch                       
cơ thể - hãy làm sạch những vết ô nhiễm và khử trùng theo chỉ thị trên website Giáo Phận. 
 

12. Một vài điểm cần các Cha Xứ phải lưu ý: 
 
A. Trên website Giáo xứ phải có những câu hỏi liên quan đến COVID-19 (ví dụ như có phải bạn mới đi                     

du lịch nước ngoài về, bạn có cảm sốt không, bạn có bị tiếp xúc với những người bị bệnh COVID-19                     
không….) Nếu giáo dân nào trả lời có trong những câu hỏi trên, phải khuyên họ đừng nên tham dự                    
Thánh Lễ tại Nhà Thờ. 

B. Có thể làm các dấu hiệu (ống dẫn đường / băng keo), để hướng dẫn tiến vào hay ra về nhà thờ. Chỉ                       
được dùng một lối ra vào mà thôi. 

C. Lý tưởng nhất, là dùng cửa tự động. Các cửa có thể đóng và khoá khi Thánh Lễ bắt đầu và được mở                       
ra sau khi hết lễ. Nếu không có phương tiện này, nên có một nhân viên hay tự nguyện làm việc đóng                      
mở cửa. 

D. Thật là hệ trọng trong việc chỉ định và hướng dẫn giáo dân ra vào chỗ ngồi cho thứ tự. Người tới                      
trước phải được hướng dẫn ngồi từ hàng trên cùng nhà thờ và khi ra về thì bắt đầu từ hàng ghế cuối                       
nhà thờ cho đến hàng đầu. 

E. Thuốc rửa tay phải để trước cửa Nhà Thờ để cho giáo dân sử dụng. Bình thuốc rửa tay phải để trên                      
bàn. Hãy khuyến khích giáo dân mang theo chính thuốc rửa tay cho gia đình mình. 


