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Thưa Anh Chị Em trong Chúa Ki-tô, 

Đại dịch Covid-19 đã gây ra bao khốn khó cho giáo phận chúng ta, cho đất nước và toàn thế giới. Thật 
đáng buồn khi biết bao người đã ra đi, và nhiều người khốn khổ đau bệnh với siêu vi Corona. Hơn thế, 
biết bao người cũng đang chới với do kinh tế chao đảo, vì hãi sợ và bị cách ly.  

Là người công giáo, chúng ta đớn đau khi không được tham dự Thánh Lễ và các bí tích. Tôi nghe được 
tiếng rên xiết của bao người đang thèm khát Thánh Thể và mong tìm được sức mạnh thiêng liêng nơi 
Thánh Lễ. Hy sinh của quý vị hôm nay đích thực là những hành vi bác ái và là chứng tá cho nét thánh 
thiêng của nhân sinh.  

Dựa vào những dữ liệu mới cập nhật từ phía chính quyền và giới hữu trách về sức khỏe cộng đồng, tôi 
nghĩ đã đến lúc mạnh dạn bước tới, rộng mở thánh đường để cử hành các bí tích. Dĩ nhiên là từng bước 
và cẩn trọng, theo những khuyến cáo của Thống Đốc Abbott khi mở lại các doanh nghiệp và một số cơ 
sở. Tôi đã hướng dẫn các linh mục với những chỉ dẫn cụ thể từng bước khôi phục lại các sinh hoạt giáo 
xứ. Tôi tin rằng các linh mục cũng rất cẩn trọng cân nhắc khi thực thi các hướng dẫn này.  

Chính vì thế, hôm nay tôi quyết định các Thánh Lễ sẽ được cử hành cho giáo dân tham dự kể từ ngày 5 
tháng 5, 2020. Cũng xin lưu ý, luật tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật và các ngày lễ trọng vẫn được miễn 
trừ. Bởi vì tôi rất ưu tư đến các người già cả hay yếu bệnh, kể cả những người dễ có nguy cơ nhiễm 
bệnh Covid-19, không thể lui tới thánh đường trong giai đoạn này. Hơn thế, tôi cũng biết rằng dù cửa 
thánh đường đã rộng mở, nhưng vẫn không thể dung nạp tất cả mọi người. Tôi xin toàn thể giáo dân 
bình tâm kiên nhẫn, và nếu được, tham dự Thánh Lễ vào một ngày khác trong tuần. Hiện tại vẫn còn 
nhiều giới hạn, nhưng điều quan trọng là người giáo dân đã có thể đến được với Thánh Thể và Tòa Cáo 
Giải. Hy vọng các giáo xứ vẫn tiếp tục Thánh Lễ trực tuyến cho những ai không thể lui tới thánh đường.  

Thưa anh chị em, tôi mừng vui vì bao lời cầu của anh chị em, vì lòng trung thành và kiên trì của anh chị 
em trong giai đoạn cam go hôm nay. Xuyên suốt hành trình gian khó, chúng ta tin Thiên Chúa luôn đồng 
hành với chúng ta, giúp chúng ta hướng lên Ngài để niềm tin được kiện cường và thêm lòng tín thác vào 
tình yêu từ ái Ngài dành cho chúng ta.  

Đây cũng là giai đoạn thách đố cho các linh mục. Tôi xin mọi người cùng với tôi cầu nguyện cho các ngài 
để họ tiếp tục trung thành phục vụ quý vị với đầy nét sáng tạo mới mẻ. Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện 
cho những người đang chăm sóc bệnh nhân và những chuyên viên đang nỗ lực cung ứng các dịch vụ cần 
thiết cho tiện ích chung.  

Cầu mong Đức Ki-tô Phục Sinh tiếp tục kiện cường chúng ta trong niềm hy vọng một ngày mai tươi sáng. 
Xin Thiên Chúa luôn bảo bọc chúng ta trong tình yêu Ngài.  

Trong Chúa Ki-tô. 

Giám Mục Joe S. Vásquez 
Giám Mục Giáo Phận Austin  


