
TÔI CÓ THỂ ĐI DỰ THÁNH LỄ ĐƯỢC 
KHÔNG?

Quyết định đi dự hay không đi dự Thánh lễ khi được cử hành nơi đông người 
có thể là một sự chọn lựa khó khăn trong lúc này. Tình yêu của quý vị dành cho 
Thiên Chúa, lòng khao khát được rước Chúa Thánh Thể và gặp gỡ liên kết với 
anh chị em khác trong đại gia đình giáo xứ là lẽ sống trong những ngày khó 
khăn. Cùng lúc này, quý vị phải cân nhắc đến sự nguy hiểm cho sức khoẻ của 
mình và của cả những người chung quanh. 

Tham dự Thánh lễ lúc này có thể làm cho chúng ta lo lắng và sợ hãi trong thời 
gian dịch bệnh; nó có thể nguy hiểm cho sức khỏe của mọi người đến tham dự. 

Do đó, trước khi quyết định, chúng tôi đề nghị quý vị tự hỏi mình những câu hỏi sau đây:

Tôi là người già (lớn tuổi) và có nguy cơ cao dễ nhiễm Covid-19?

  Sức khoẻ của tôi có dễ bị bệnh, dễ bị vi khuẩn tấn công không?

 Tôi có đang sống chung với người mà sức khỏe yếu và dễ bị nhiễm bệnh không?

  Tôi có thể lây bệnh cho người khác với Covid-19?

  Tôi có trải qua những triệu chứng Covid-19?

Nếu quý vị trả lời “Có” trong bất cứ câu hỏi nào, chúng tôi khẩn khoản yêu cầu quý vị ở nhà. Trong 
mùa đại dịch ngày, Đức Giám Mục William Joensen đã miễn chuẩn việc buộc dự lễ Chúa Nhật cho tất 
cả mọi người trong địa phận Des Moines của ngài (Không phải chỉ cho những người trả lời ‘Có’, cho 
những câu hỏi trên). Cho những ai không thể tham dự thánh lễ trong lức này, anh chị em hãy biết 
rằng lòng thương xót và ân sủng Chúa luôn tuôn trào trong cuộc sống chúng ta.

Nếu quý vị chọn ở nhà, quý vị có thể hiệp thông với chúng tôi cách thiêng liêng.

Cầu nguyện với kinh  ‘Rước lễ thiêng liêng’ dưới đây (cho những ai ao ước rước Mình thánh 
Chúa, nhưng bất cứ lý do gì mà không thể lãnh nhận) 

            Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong Bí Tích Cực Thánh.
           Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con khát khao được rước Chúa vào linh hồn con.
         Giờ đây con không thể rước Chúa thật qua Bí tích Thánh Thể, thì xin Chúa ngự vào linh hồn 
con cách thiêng liêng. Con xin được ôm ẵm Chúa vào lòng con; xin làm cho con được kết hợp trọn 
vẹn với Chúa và xin đừng để con xa lìa Chúa bao giờ. Amen.

(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)


