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VỀ VIỆC MỞ CỬA LẠI CÁC NHÀ THỜ TRONG GIÁO PHẬN 

 

Chúng tôi thấu hiểu là người Công Giáo ở khắp mọi nơi đang khao khát Bí tích Thánh Thể và 

tham dự Thánh Lễ ở nhà thờ. Tuy vậy, dầu phải quyết định rất khó khăn, chúng tôi cũng đành 

phải thông báo rằng chúng tôi tin là mình phải tiếp tục việc “núp lại trong nhà” hiện tại. Sau khi 

tham khảo với các linh mục của cả Tổng giáo phận Atlanta và Giáo phận Savannah, chúng tôi 

không cho phép việc trở lại tụ tập ở nhà thờ hay mở cửa nhà thờ cho giáo hữu tới kính viếng. Lý 

do là vì sự an toàn của tất cả cư dân Georgia. Quyết định này sẽ kéo dài cho đến cuối Tháng 

Năm. Nếu có các hướng dẫn thay đổi việc “núp lại trong nhà” thì chúng tôi sẽ xem xét lại khả 

năng tụ tập tại các nhà thờ. 

 

Chúng tôi đã tính đến nhiều yếu tố để đi đến kết luận này. Viện Đo Lường và Đánh Giá Sức 

Khỏe đã cập nhật dữ liệu hàng ngày và cung cấp hướng dẫn khi nào các bước tiếp theo có thể an 

toàn. Báo cáo hiện tại của họ về Georgia chỉ ra rằng phải chờ đến tháng 6 để thay đổi các chiến 

lược xa cách xã hội sẽ là cách hành động tốt nhất. 

 

Nhiều linh mục của chúng ta rơi vào nhóm nguy cơ cao đối với dịch bệnh này, cũng như một số 

tín hữu ngoan đạo trong các giáo xứ. Thêm vào đó, các linh mục không muốn đặt giáo dân mình 

vào nguy cơ lây nhiễm. Với hơn 200 nhà thờ và hơn một triệu người Công giáo ở bang Georgia, 

trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, chúng tôi không thể đưa ra một chiến lược khả thi có thể áp 

dụng trong toàn bộ được. Nếu một nhà thờ mở cửa làm lễ hoặc cho kính viếng thì nhà thờ đó có 

thể sẽ tràn ngập những người tham dự. Thông thường thì đó là việc tốt đáng hoan nghênh, nhưng 

trong hoàn cảnh hiện tại, điều này sẽ phá vỡ nguyên tắc duy trì sự an toàn. Việc ngồi trên xe xem 

lễ cũng không khả thi vì cùng một lý do. Nếu một giáo xứ có điều kiện xem lễ trên xe hay giải 

tội qua xe cho các tín hữu trong xứ mình thì cũng sẽ không thể đáp ứng một cách an toàn cho 

những người ùa đến từ các giáo xứ khác. 

 

Từ nay cho đến khi chúng tôi có thể mở cửa lại sẽ là thời gian để vạch ra các điều kiện một cách 

cẩn thận - bao gồm các vấn đề về con số người tham dự, khoảng cách cần thiết và vệ sinh - theo 

đó các nhà thờ có thể quay trở lại việc thờ phượng thường xuyên. Và tất nhiên, phép chuẩn khỏi 

dự lễ Chúa Nhật vẫn được áp dụng. Người Công giáo sẽ vẫn cố gắng tham dự Thánh Lễ hàng 

tuần qua mạng điện toán. 

 

Giữ gìn sự gắn kết của mọi người trong giáo xứ là đặc biệt quan trọng, ngay cả khi chúng ta thấy 

bằng chứng về việc sốt sắng thờ phượng trong gia đình qua mạng điện toán. Nhiều giáo xứ đã có 

cách tiếp cận với người già và người liệt. Đó là điều mà chúng tôi hết lòng tán thành. Cung cấp 

sự khích lệ, đặc biệt là trong sự vắng mặt kéo dài của các hoạt động bình thường, là một công 

việc bác ái đúng đắn. 

 

Các hoạt động giáo lý của Giáo xứ cũng nên được cung cấp qua mạng điện toán…. 

Đây là một thời gian chưa từng có trong lịch sử, và chúng tôi hầu như không tưởng tượng được 

lúc mà chúng ta phải cân nhắc giữa tiến trình tâm linh của Giáo Hội và sự cần thiết của sức khỏe 

để sống còn. 

 

Chúng ta đang trong Mùa Phục Sinh, và ngay cả bây giờ chúng ta vẫn có thể vui mừng vì sự tốt 



lành của Thiên Chúa và ân sủng cứu độ của Chúa Phục sinh. Xin ơn Chúa Thánh Thần, là Thần 

Khí Sự Thật, gìn giữ chúng ta trong hy vọng và duy trì sự đoàn kết trong niềm tin Công giáo của 

chúng ta. 
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