
HÂN HOAN CHÀO MỪNG ANH 
CHỊ EM TRỞ LẠI

Vào lúc chúng ta lại quy tụ với nhau để cử hành Thánh lễ như là một cộng đồng đức 
tin, giáo xứ yêu cầu mỗi người trong chúng ta hãy thực hiện trách nhiệm của mình 
để ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh Covid-19. Xin vui lòng thực hành theo những sự 

hướng dẫn sau đây như là nghĩa cử bác ái đến với cộng đồng chúng ta.

Hãy ở lại nhà nếu quý vị là người già (cao niên) dễ bị tổn thương với Covid-19, 
hay là đang sống với một ai đó đau yếu. Việc tham dự lễ Ngày Chúa Nhật tạm 
thời được miễn chuẩn và không buộc phải giữ trong lúc này. Những anh chị 
em nào không thể đến tham dự Thánh lễ cũng nên biết rằng hồng ân và lòng 
thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa vẫn đổ tràn đầy.

Cân nhắc việc tham dự Thánh lễ thỉnh thoảng thay vì mỗi ngày. Đây cũng là 
hành động bác ái vì hoàn cảnh hiện tại phải giới hạn số người tham dự và cũng 
để có thể phục vụ lợi ích chung tốt hơn.

Mọi người từ 5 tuổi trở lên cần đeo khẩu trang hay khăn che mặt trong và 
ngoài khuân viên nhà thờ. Xin mang  nó vào trước khi ra khỏi xe. Nó có thể 
được lấy ra trước khi rước lễ và đeo lại khi về lại chỗ ngồi.

Đức cha William Joensen  khuyến khích, vì ích lợi chung,  chúng ta chỉ rước lễ 
(Mình Thánh Chúa) bằng tay.

Giữ khoảng cách xã hội trong khuân viên giáo xứ: trước, trong và sau thánh lễ. 
Từng mỗi cá nhân hay mỗi gia đình phải duy trì giữ khoảng cách 6 feet trở lên 
với người khác hay gia đình khác.

Bỏ tiền dâng cúng cho thánh lễ vào rổ ngay cửa nhà thờ. Cám ơn tất cả quí ông 
bà anh chị em về sự hỗ trợ và tích cực trong suốt những ngày lịch sử này.

Dùng chất khử trùng khi vào và ra khỏi nhà thờ. Nếu có thể, mang theo một ít 
để dùng trước khi rước lễ.

(Hướng dẫn của Địa phận Des Moines dựa theo sự theo hướng dẫn 
của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC)


