Hướng dẫn Cử hành Thánh lễ và các Cử hành Phụng vụ khác
Như chúng tôi cân nhắc các buổi họp mặt phụng vụ, tất cả phải lưu tâm và tuân theo các hướng dẫn đã
thiết lập như sau:
•
•
•

Nguyên tắc Môi trường An toàn
Hướng dẫn Mục Vụ Giới Trẻ
Nguyên tắc An toàn Sức khỏe - như sau

1. Những người tham dự Thánh lễ không buộc phải mang khẩu trang.
2. Khoảng cách giao tiếp cận kề nhau tại khung viên nhà thờ nên được bố trí để duy trì 3 feet giữa
những người và / hoặc gia đình từ bên này bên kia và từ trước ra sau. Nếu những người trong cùng
một hộ gia đình ngồi gần nhau hơn, thì tổng sức chứa cả nhà thờ không được vượt quá sức chứa
của nhà thờ.
3. Các bình đựng Nước Phép ở lối vào nhà thờ có thể được dùng lại và sử dụng theo sự cân nhắc cẩn
thẩn của giáo dân. Các bình đựng phải được lau rửa tối thiểu hàng tuần và được thay thế bằng
Nước Thánh mới.
4. Các sách kinh nguyện, thánh ca và các sách phụng vụ khác có thể dùng trở lại.
5. Các ca đoàn được phép sinh hoạt trở lại miễn là các thành viên cần duy trì khoảng cách giao tiếp
cận kề là 3 feet.
6. Rổ tiền dâng cúng có thể được chuyển qua nhau tại các ghế ngồi. Nên sử dụng các loại rổ đóng
góp có thanh gỗ cầm dài.
7. Các hàng ghế và các mặt gỗ cứng nên được khử trùng trước và sau mỗi Chủ nhật hoặc các ngày
khác nơi mà thành đường được sử dụng.
8. Chiếu theo chữ đỏ của Hướng dẫn Chung Sách Lễ Rôma, lời mời cộng đồng tham dự thánh lễ
chúc bình an cho nhau được để tùy ý quyết định của vị linh mục chủ tế.
9. Rước Lễ có thể được phân phát trên tay hoặc trên lưỡi. Các thừa tác viên Thánh Thể và các thừa
tác viên T.T. ngoại lệ cần phải khử trùng tay mỗi lần phụ giúp cho rước lễ.
10. Để đảm bảo an toàn, các thừa tác viên Thánh Thể và các thừa tác viên T.T. ngoại lệ được yêu cầu
phải khử trùng tay và đeo khẩu trang khi cho rước lễ.
11. Rước lễ sẽ chỉ được phân phát dưới dạng bánh thánh đã được truyền phép. Không được phân phát
rượu thánh đã truyền phép từ chén thánh.
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