Nürnberg, ngày 05.6.2020
Kính gởi Ban Đại Diện Liên Giáo Phận,
Kính gởi Ban Đại Diện các Cộng Đoàn thuộc Liên Giáo Phận,
Kính gởi Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu,
Chúc mừng Đại Lễ Chúa Ba Ngôi đến mọi người. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn gìn giữ tất cả chúng ta
trong mái nhà yêu thương và hiệp nhất. Cách đây vài ngày chúng tôi đã tường trình chương trình
Mục Vụ trực tuyến của Liên Giáo Phận chúng ta, cũng như chương trình Thánh Lễ sắp tới ở các
Cộng Đoàn cho Bề trên Giáo Phận. Bề Trên Giáo Phận vui mừng và gởi lời thăm đến mọi người.
Như vậy, chúng ta có hương trình Thánh Lễ Cộng Đoàn tháng 6.2020, vào lúc 15 giờ 00 như sau:
- Chúa Nhật 07.6: CĐ. Mân Côi (ở Erlangen).
- Chúa Nhật 14.06 CĐ. La Vang (ở Aschaffenburg).
- Chúa Nhật 21.06 CĐ. Thánh Tâm (ở Schweinfurt).
- Chúa Nhật 28.6 CĐ. Thánh Giu-se (Zeil am Main).
Để chuẩn bị cho chương trình Thánh Lễ ở mỗi Cộng Đoàn được tốt đẹp, tôi đã cập nhật lại các quy
định của Giáo Quyền, và đã gởi đến Ban Đại Diện các Cộng Đoàn. Tôi cũng xin gởi đến mọi người
bản quy định này trong phần đính kèm ở dưới.
Ngoài ra, chúng ta chuẩn bị mừng Đại Lễ Mình Máu Thánh Chúa vào thứ Năm ngày 11.06.2020. Mọi
năm trong dịp Lễ này có các cuộc rước kiệu trọng thể ở các Giáo Xứ, các Liên Giáo Xứ hay trong các
Giáo Phận, nhưng năm nay không thể thực hiện được. Để gìn giữ tâm tình đạo đức thiêng liêng với
Chúa Thánh Thể, cũng như để chúng ta cùng khám phá đào sâu hơn nữa về Bí Tích Thánh Thể, Bí
Tích cao trọng nhất, chúng tôi tổ chức Chương Trình tĩnh tâm cầu nguyện và thánh lễ trọng thể vào
ngày này. Thời gian vào buổi chiều từ 14:00 đến 17:30, ngày thứ Năm 11.06.2020.
Chúng ta được Cha Phê-rô Lê Hoàng Nam, Dòng Tên, cùng Thầy Phó Tế Đa Minh Vũ Chí Kiên, Dòng
Tên, thương yêu giúp chia sẻ và giảng trong Thánh Lễ. Cũng có một số Anh Chị quảng đại chuẩn bị
để cùng cha tuyên uý chia sẻ và giúp cầu nguyện thờ lạy Chúa Thánh Thể.
Chúng ta tri ân Chúa biết bao về tình yêu thương chúng ta nhận được trong chính cơn đại dịch này.
Ngoài ra, Liên Giáo Phận chúng ta vẫn có chương trình Thánh Lễ trực tuyến vào mỗi ngày thứ Ba lúc
20:15 và mỗi thứ Bảy lúc 15:30. Đặc biệt Thánh Lễ thứ Bảy được cử hành theo nghi thức Thánh Lễ
Chúa Nhật. Xin tín thác Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu cho Mẹ Maria, Nữ Vương Bình
An, cho Thánh Cả Giu-se, cho các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam. Cũng xin mọi người cầu nguyện
cho tôi với.
Hiệp thông trong Đức Tin.
Lm. Tuyên uý: GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

Quy định của Giáo Quyền
về việc cử hành và tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật
Xin Ban Đại Diện của mỗi Cộng Đoàn cùng giúp cha tuyên uý chuẩn bị cho các Thánh Lễ Chúa Nhật ở
các Cộng Đoàn dựa trên các điểm sau:
1. Không vượt quá số người tham dự theo quy định của nhà thờ sở tại.
2. Ghi danh số người tham dự với Ban Đại Diện của Cộng Đoàn (Tên, địa chỉ, điện thoại).
Một bản ghi danh để lại nhà thờ, một bản copy ghi danh Ban Đại Diện giữ lại.
3. Chú ý lối ra – vào nhà thờ và chỗ ngồi. Ngồi cách nhau ít nhất 2 m.
Các thành viên trong một nhà được ngồi chung.
4. Ban Đại Diện chú ý mở cửa sẵn, để mọi người vào nhà thờ mà không cần dùng tay đẩy cửa.
5. Đeo khẩu trang che miệng và mũi, khi tham dự Thánh Lễ.
6. Khử trùng tay ngay khi bước vào nhà thờ.
7. Tạm thời không cần sự trợ giúp của các cháu giúp lễ.
8. Không có ca đoàn. Để tránh việc lây nhiễm có thể xảy ra qua việc nước miếng bắn ra từ
miệng khi hát, nên phải giới hạn tối đa việc hát trong Thánh Lễ. Chỉ hát hai bài: lúc đầu lễ và
lúc kết lễ. Mỗi bài chỉ hát tối đa hai câu. Bộ lễ sẽ được đọc.
9. Chỉ cần một người đảm nhận việc đọc sách (2 bài đọc và đáp ca) cùng lời nguyện giáo dân,
để tránh trường hợp nhiều người dùng một Microphon.
10. Khi chúc bình an chỉ cúi đầu, không bắt tay và ôm hôn.
11. Rước lễ bằng tay và hoàn toàn không được rước lễ bằng miệng, cũng như phải tuân thủ
theo quy định cách thức rước lễ của nhà thờ sở tại.
12. Rổ quyên tiền không được chuyển đi, để một nơi cố định ở cuối nhà thờ.
13. Thánh Lễ không được quá 60 phút.
14. Ban Đại Diện chú ý mở cửa sẵn, để mọi người ra khỏi nhà thờ mà không cần dùng tay đẩy
cửa.
15. Sau Thánh Lễ không được phép tập họp để trò chuyện gặp gỡ và ăn uống ở cuối nhà thờ hay
trong hội trường.
16. Sau Thánh Lễ các băng ghế cần được khử trùng kỹ lưỡng.
17. Quý cụ cao niên và những người mắc bệnh về đường hô hấp hay những người thuộc nhóm
rủi ro cao được khuyến khích nên ở nhà cầu nguyện và xem Thánh Lễ trực tuyến của Liên
Giáo Phận vào chiều thứ Bảy lúc 15:30 hằng tuần (Vorabendmesse – Thánh Lễ theo nghi
thức Chúa Nhật).
Chúng ta nghiêm túc giữ các biện pháp y tế và quy định của Giáo Quyền. Xin các Anh Chị Em trong
Ban Đại Diện các Cộng Đoàn cùng chịu trách nhiệm lo tổ chức chuẩn bị Thánh Lễ.
Nürnberg, ngày 04.06.2020.
Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.
Tuyên uý LGP. Bamberg, Eichstätt và Würzburg

