
      

 

 

THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC CỬ HÀNH TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG THÁNH LỄ  

VÀ CÁC VIỆC PHỤNG TỰ - ĐẠO ĐỨC TRÊN ĐỊA BÀN GIÁO PHẬN 

 

  Kính gửi quý Cha, quý Thầy Phó tế, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, 

 

Kể từ ngày 28/03/2020, cộng đoàn dân Chúa giáo phận đã được thông báo tạm ngưng việc cử hành thánh lễ 

cộng đồng và các cử hành phụng tự - đạo đức khác vì tình trạng dịch bệnh Covid-19. Chúng ta cùng hiệp ý tạ ơn 

Chúa vì sự bình an Ngài đã ban trong thời gian giãn cách xã hội. Giáo phận cũng xin cảm ơn quý Cha, quý Thầy Phó 

tế, quý Tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã cố gắng sống đức tin trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

và chung tay với toàn thể xã hội hết sức nỗ lực phòng chống dịch bệnh, cũng như thực hiện công việc từ thiện bác ái 

giúp đỡ những người bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.  

Đến nay công tác phòng chống dịch bệnh đạt nhiều kết quả tích cực, cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, vì thế 

chúng ta sẽ cử hành bình thường trở lại thánh lễ cộng đồng và các cử hành phụng tự - đạo đức khác cũng như 

mọi sinh hoạt mục vụ. 

Cộng đoàn dân Chúa tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi cử hành phụng vụ, theo 

khuyến cáo của các cơ quan công quyền và chuyên môn y tế: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, thực hiện các biện 

pháp khử khuẩn các cơ sở thờ tự cũng như bảo đảm thông thoáng, vệ sinh… Đồng thời, theo hoàn cảnh của giáo 

phận, chúng ta hợp lòng thực hiện tinh thần thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi Cộng đồng dân Chúa 

ngày 05 tháng 5 năm 2020 với những thực hành cụ thể như sau:  

1. Cộng đoàn dân Chúa hãy phát huy tính cộng đoàn bằng việc hăng hái tham dự vào các cử hành phụng vụ - đạo 

đức, các sinh hoạt của các hội đoàn… tại các giáo xứ, giáo họ và giáo điểm. 

2. Bên cạnh đó, chúng ta tiếp tục duy trì giờ cầu nguyện chung trong mỗi gia đình để xây dựng gia đình thành 

Hội thánh tại gia. 

3. Đặc biệt ưu tiên việc duy trì trở lại các sinh hoạt của giới trẻ và thiếu nhi, nhất là thánh lễ và các lớp giáo lý 

dành riêng cho thiếu nhi vào ngày Chủ Nhật. 

4. Với các dự tòng đã được chuẩn bị để lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy trong đêm Vọng Phục Sinh nhưng chưa thực 

hiện được vì dịch bệnh, xin quý Cha ưu tiên sắp xếp để các anh chị em này được gia nhập đạo vào lễ Chúa 

Thánh Thần Hiện Xuống hoặc dịp thuận tiện gần nhất. 

5. Sứ mạng giới thiệu Chúa cho bà con lương dân ở mọi miền của Giáo phận và đặc biệt ở các bản làng xa xôi là 

điểm đặc thù đòi hỏi nhiều công sức trên địa bàn Giáo phận Hưng Hóa chúng ta. Xin quý Cha cùng các tu sĩ 

và các tông đồ giáo dân hăng say duy trì lại việc truyền giáo mà thời gian qua bị gián đoạn vì dịch bệnh. 

6. Các Ủy ban Mục vụ rà soát và ổn định lại mọi sinh hoạt của mình, trong khi chuẩn bị cho Hội nghị Sơ kết 

công tác mục vụ bán niên sắp tới, lưu ý đặc biệt lên kế hoạch hoạt động cho 6 tháng cuối năm. 

Chúng ta tiếp tục phó dâng toàn thể thế giới và cách riêng Giáo phận chúng ta cho Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức 

Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm, Quan thày của Giáo phận. 

Kính chúc toàn thể cộng đoàn dân Chúa tràn đầy niềm vui của Chúa Phục Sinh. 

Làm tại Sơn Tây, ngày 09 tháng 5 năm 2020 
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