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Xin chào bình an đến quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Hiện giờ tại tiểu bang Texas và từ nhiều nơi khác, sự nguy cơ của bệnh dịch đã gây nên sợ hãi và
âu lo phập phồng trong cộng đồng. Tuy nhiên cũng trong thời điểm này, điều tích cực qua sự an
nguy đã làm cho cộng đồng nhân loại có sự đoàn kết và nghĩ đến nhau trong tinh thần yêu thương.
Đức tin của chúng ta cần phải có đạo đức nhân bản và khôn ngoan.
Sau khi tham khảo với Đức Giám Mục George Sheltz và Ban Tư Vấn tôi đã quyết định sửa đổi
thông báo đã ra trước đây vào ngày 13.03.2020. Thông báo mới này sẽ có hiệu quả cho đến khi có
chỉ thị mới.
THÁNH LỄ


Thánh Lễ chung cộng đồng các ngày trong tuần và Thánh Lễ Chúa Nhật trong Tổng Giáo
Phận Galveston-Houston sẽ tạm ngưng cử hành kể từ Thứ Tư ngày 18.03.2020. Tuy nhiên,
các nhà thờ giáo xứ vẫn mở cửa cho các tín hữu đến cầu nguyện riêng vào giờ làm việc,
theo chỉ thị của Linh Mục Giáo Xứ,



Giáo Xứ, tùy theo khả năng, hãy thông báo cho các Giáo hữu thuộc giáo xứ của mình để
họ có thể tham gia Thánh Lễ qua các phương tiện truyền thông được phát trực tiếp trên
mạng dành cho công chúng theo dõi tại tư gia.



Chúa Nhật luôn là ngày dành cho Chúa. Gia đình phải cùng nhau cầu nguyện, đọc Thánh
Kinh, lần Hạt Mân Côi và chia sẻ Lời Chúa tại tư gia.

XƯNG TỘI VÀ HÒA GIẢI


Bí Tích Hòa Giải phải được ban cho các giáo hữu mỗi khi có thể; tuy nhiên, cần ứng biến
theo nhu cầu tại những giáo xứ có những vị Linh Mục cao niên.



Tôi xin góp ý các Linh Mục nên ban Bí Tích Hòa Giải ở nơi rộng rãi thay vì trong phòng
kín Tòa Giải Tội. Xin ghi nhớ phải giữ một khoảng cách giữa hối nhân và Linh Mục. Những
người đứng chờ đợi để xưng tội, cần được nhắc nhở “giữ khoảng cách” tránh gây truyền
nhiễm.



Các Nghi Thức Thống Hối tập thể đều bị hủy bỏ.

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN


Các Linh Mục sẽ có trách nhiệm phục vụ đối với các bệnh nhân nhất là mang Mình Thánh
Chúa cũng như bí tích Xức Dầu cho họ. Xin hãy chiếu theo nội quy của các cơ quan bệnh
viện.



Chỉ có Linh Mục mang Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân và rước Thánh Thể như Của Ăn
Đàng cho những người hấp hối vào thời gian này.

BÍ TÍCH RỬA TỘI TRẺ EM


Bí Tích Rửa Tội sẽ tạm ngưng ngoại trừ trường hợp nguy tử.

THÁNH LỄ HÔN PHỐI


Thánh Lễ Hôn Phối sẽ tạm ngưng và thay thế vào Nghi Thức Lời Chúa và không được tụ
họp trên 10 người gồm cả Linh Mục hoặc Phó Tế.



Xin quý Linh Mục hãy thông báo cho các cặp hôn nhân đang chuẩn bị hoặc đã có ngày cử
hành hôn phối về quy định này.

LỄ NGHI AN TÁNG


Thánh lễ An Táng sẽ được thay thế bằng việc cử hành tại nhà quàn “Nghi Thức Tiễn Biệt
và Chôn Cất tại Nghĩa Trang”. Nếu cần, lễ tưởng nhớ người quá cố có thể dời vào thời
điểm thích hợp sau này.

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH


Các thông tin cụ thể về Tuần Thánh sẽ được thông báo sau, nếu tình trạng nguy ngập vẫn
còn trong thời gian đó.

BỒN NƯỚC THÁNH


Xin hãy trút nước Thánh và lau chùi các bồn chứa nước Thánh và không được chứa nước
Thánh vào các bồn trong thời gian này.

Trước tình trạng bùng phát và lây lan của bệnh dịch, những quy định trên có thể sẽ được thay đổi.
Tôi xin trấn an toàn thể Cộng Đồng Công Giáo Tổng Giáo Phận rằng hằng ngày tôi dâng lời cầu
nguyện cho sự bình an của quý vị và nhất là các vị Linh Mục. Chúng ta đang phải đương đầu với
một khó khăn và sự bấp bênh trong tương lai khiến chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa đang ngủ quên.
Nhưng nếu chúng ta liên tiếp không ngừng dâng lời cầu nguyện, Ngài sẽ đột nhiên thức dậy và sẽ
truyền cho đại dương bình yên trở lại sau cơn sóng gió.
Kính chào trong Chúa Kitô,

Đức Hồng Y Daniel DiNardo
Tổng Giám Mục TGP Galveston-Houston

