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THÔNG BÁO 
(V/v liên quan đến dịch viêm phổi cấp Covid -19 do virus corona) 

 

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ, và Anh chị em tín hữu trong Giáo phận, 

 

Trong những ngày qua, cả thế giới đang lo lắng trước tình trạng bùng phát và lây 

lan của dịch viêm phổi cấp do virus corona. Chúng ta đã cầu nguyện để “cầu xin Chúa 

ban cho các nhà khoa học sớm tìm được thuốc ngăn chặn dịch bệnh, chữa lành những 

người đã bị nhiễm bệnh và cho mọi người khỏi bị lây nhiễm dịch bệnh này” và tuân 

theo những hướng dẫn cụ thể của ngành y tế cũng như của Ban Thường vụ Hội đồng 

Giám mục Việt Nam.  

Đối diện với nạn dịch này, riêng tại Giáo phận Vĩnh Long, tôi mong muốn Quý 

Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ, Quý ông bà anh chị em áp dụng một số điều cụ thể như sau: 

 

1. Thánh lễ 

- Việc cử hành Thánh lễ Chúa nhật và trong tuần nên cử hành ngắn gọn, bớt 

ca hát. Tạo không gian thông thoáng nhất có thể khi cử hành Thánh lễ như mở tất 

cả các cửa chính và cửa sổ.  

- Khuyến khích Giáo dân đeo khẩu trang khi dự Thánh lễ, cúi đầu chúc bình an 

không bắt tay hay chúc bình an theo hình thức khác. 

- Giáo dân rước lễ trên tay, không rước lễ trên miệng. Tùy tình hình thực tế, 

nếu cần, Linh mục và Thừa Tác Viên Thánh Thể khi trao Mình Thánh Chúa nên 

đeo khẩu trang. 

- Với những ai đau ốm hoặc có biểu hiện khác thường về sức khỏe: được 

phép không tham dự lễ Chúa nhật mà không mắc tội, có thể làm việc lành 

phúc đức bù lại như: lần hạt, việc bác ái... 

- Không chấm nước thánh khi vào Nhà thờ cũng như khi ra về. 
 

2. Các cử hành khác 

- Bí tích Hôn phối: nên hạn chế số người tham dự, có thể cử hành Thánh lễ 

riêng cho đôi hôn nhân và hai họ; không tổ chức chung vào Thánh lễ của 

Họ Đạo. 

- Lễ An táng: nên hạn chế số người tham dự, có thể cử hành lễ an táng tại gia. 

- Bí tích Xức dầu: chỉ xức dầu trong trường hợp nguy tử. Các Linh mục cử 

hành Bí tích nên đeo khẩu trang và có thể mang Mình Thánh Chúa cho 

bệnh nhân, nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm theo 

các hướng dẫn của Bộ Y Tế.   



 

- Bí tích Giải tội: khuyến khích Linh mục và hối nhân đeo khẩu trang và thực 

hiện các hướng dẫn an toàn phòng chống dịch bệnh của Bộ Y Tế.   

- Chầu lượt: hạn chế trong nội bộ Họ Đạo, không mời các nơi khác, chương 

trình không nên kéo dài.  
 

3. Cầu nguyện  
- Sau mỗi Thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ cùng đọc chung: LỜI NGUYỆN 

TRONG CƠN DỊCH BỆNH của Ủy Ban Phụng Tự HĐGMVN phổ biến, 

để cầu xin cho bệnh nhân được mau khỏi bệnh, cho bác sĩ tìm ra được thuốc, và 

cho nạn dịch nhanh chấm dứt… 

- Cùng với lời cầu nguyện, chúng ta cũng cần thực hiện việc đền tội, sám hối và 

canh tân đời sống theo Tin Mừng, nêu gương sáng cho nhau và cho tha nhân 

trong việc quảng đại hy sinh giúp đỡ nhau trong những giờ phút khó khăn, đừng 

vì tham lam ích kỷ mà trục lợi trên sự đau khổ của tha nhân. 
 

4.  Các sinh hoạt tôn giáo trong thời gian dịch bệnh 

   Tạm đình chỉ các sinh hoạt dưới đây cho đến khi có thông báo mới : 

- Tại các nhà Dòng, việc Tĩnh tâm các Tu sĩ quy tụ về nhà mẹ và các lớp 

bồi dưỡng, thường huấn các Tu sĩ. 

- Các cuộc Hành hương đông người tại các Trung tâm Hành hương của 

Giáo phận. 

- Các buổi Tĩnh tâm tại các Họ Đạo, các hội nghị quy tụ đông người từ các 

nơi khác đến. 

- Các lớp Giáo lý (hôn nhân, dự tòng, khai tâm…) tại các Họ Đạo. 

- Các sinh hoạt, hội họp, tập huấn của các đoàn thể, các giới. 

- Các lễ hội và liên hoan có quy mô tổ chức quy tụ đông người như: khánh 

thành, khấn dòng, các lễ kỷ niệm, bổn mạng, lễ giỗ... 
 

 Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ, và anh chị em thân mến, chúng ta tín thác hoàn 

toàn vào Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyển 

cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các Thánh, ban 

bình an cho anh chị em, cho Giáo phận chúng ta, cho quê hương Việt Nam và cộng 

đồng nhân loại trên thế giới.  
 

 Xin quý Cha nhắc nhở và hướng dẫn anh chị em tín hữu trong Họ Đạo thực hiện 

các chỉ dẫn này. 
 

Trong Chúa Kitô. 

Đã ký 

 

 

     + PHÊRÔ HUỲNH VĂN HAI 

    Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long 


