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Ngày 28 Tháng 03, 2020

“Ta là người chăn chiên tốt lành. Người chăn chiên tốt lành thí mạng sống mình vì chiên. Kẻ làm công 
không phải là người chăn chiên và đoàn chiên không phải của kẻ ấy, khi vừ thấy sói đến liền bỏ chiên 
mà chạy trốn, và sói bắt chiên và làm tán loạn”(John 10: 11-12).

Quí Cha và quí Thầy trong chức Vị Tư Tế của Chúa Giêsu Kitô,

Một trong những niềm vui của ơn gọi linh mục là lần họp mặt hằng năm trong Tuần Thánh tại Thánh lễ Làm 
Phép Dầu nơi chúng ta công khai và cùng nhau hợp nhất lập lại lời hứa khi lãnh chức thánh trước Thánh lễ 
Biệt Ly vào tối thứ Năm tại các nhà thờ, kỷ niệm Chúa lập bí tích Thánh Thể và chức tư tế của Đức Kitô. Tuy 
nhiên, năm nay, Thánh lễ Làm Phép Dầu phải hoãn lại do hoàn cảnh đặc biệt của đại dịch hiện nay mà chúng 
ta đã quá rõ. Sau khi tham khảo ý kiến, tôi chuyển việc cử hành Thánh lễ Làm Phép Dầu tới ngày 28 tháng 5 
năm 2020 (thứ Năm trước lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) hầu quí Linh mục và giáo dân có thể cùng 
tham dự. Tôi viết tới quí cha hôm nay để yêu cầu tất cả trung thành với những lời hứa tuyệt đối vâng phục với 
lời cam kết về món quà thánh chức linh mục trong Tuần Thánh sắp tới này, và kêu gọi quí cha cũng như tôi 
là giám mục phản ảnh sâu sắc hơn về món quà thánh chức linh mục đòi hỏi chúng ta trong những thời điểm 
ngoại lệ này.

Tôi đã từng nói chuyện với các cha thường xuyên trong tư cách là giám mục về đoạn thánh khinh này từ 
chương mười của Tin mừng thánh Gioan. Tôi mong muốn quí cha lúc này chú ý thêm một lần nữa bởi vì đoàn 
chiên thực sự đã bị phân tán bởi những con sói truyền nhiễm, sợ hãi và tuyệt vọng, những thứ đắng cay của 
tội lỗi. Phản ứng như thế nào về sự phân tán đoàn chiên của chúng ta sẻ ảnh hưởng tới việc lèo lái con thuyền 
Giáo hội cũng như việc xác định vai chức linh mục của từng người chúng ta, ngay cả trong mắt những giáo 
dân mà chúng ta đã được giao phó, và khi chúng ta đến trước mặt Thiên Chúa, Thẩm phán tất cả mọi loài, và 
đưa cho Ngài tài khoản các hộ gia đình đã được giao phó cho chúng ta. Chúng ta sẽ được đánh giá là những 
vị mục tử tốt lành và khôn ngoan, những người vì tình yêu đã hy sinh mạng sống của mình cho đoàn 
chiên, hay là như tên làm thuê đã chạy trốn khi sói đến?

Nhiều giáo dân đã cảm thấy giống như bị Giáo hội và các giáo sĩ bỏ rơi. Các hạn chế hiện tại đối với các 
cuộc tụ họp công cộng đông người của chính quyền dân sự là các biện pháp phải lẽ, thận trọng và cần thiết để 
ngăn chận sự lây lan của vi khuẩn nhằm giảm sự căng thẳng mà cơ quan chăm sóc sức khỏe của xã hội đang 
phải đối diện. Tuy nhiên, nỗi niềm khao khát tuyệt vọng cần sự an ủi của Thiên Chúa và ân sủng các bí tích 

Thư mục vụ

Gửi Đến Tất cả các Linh Mục trong Giáo Phận Fort Worth
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của Ngài đã thức tỉnh đối với nhiều người khi được lệnh phải ở nhà cũng như vô số người đang lo lắng về rất 
nhiều điều, từ sức khỏe đến tài chánh cá nhân. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ với những người như 
vậy. Thay vào đó, chúng ta phải nhiệt tình và sẵn sàng hơn nữa trong việc tìm ra những cách an toàn và thận 
trọng để đồng hành cùng người dân trong cuộc khủng hoảng.

Tôi biết ơn và hãnh diện quí cha về việc tận tình và rất khéo léo khôn ngoan trong việc đáp ứng các nhu cầu 
mục vụ của các tín hữu trong hoàn cảnh đặc biệt này. Tôi biết nhiều linh mục cũng cảm thấy khổ tâm khi 
không có sự hiện diện của giáo dân tại các giáo xứ. Tôi cũng chịu đựng nỗi đau buồn này sâu đậm nhưng 
mong rằng chúng ta tập trung sự quan tâm và năng sức của mình vào nỗi đau và mong mỏi của giáo dân mình. 
Các thánh lễ được truyền trực tiếp và việc rước lễ thiêng liêng, là điều chắc chắn không giống như chính mình 
được thực sự tham dự thánh lễ và rước lễ thật, tuy nhiên vẫn là một sự an ủi lớn cho những người không thể 
tham dự và là một điều kiện cho niềm khát khao lãnh bí tích của họ. Vì vậy, tôi kêu gọi các linh mục trong 
tất cả tin yêu: nếu Thánh lễ có thể được phát trực tiếp cho các tín hữu, hãy sắp xếp để  có chương trình 
cho việc này ngay cả cho việc cử hành thánh lễ thường ngày, vì một trong những nhiệm vụ của một chủ 
chăn là “để nhận thức chính Bí tích Thánh Thể là trung tâm cao điểm trong mọi sinh hoạt của các tín hữu tại 
giáo xứ”(c. 528 §2). Trong thời gian này “trú ẩn tại chỗ” hoặc “ở nhà” linh mục phải cử hành thánh lễ không 
có giáo dân tham dự và/hoặc một người giúp lễ hoặc có mặt một phó tế (Không quá 10 người tham dự bao 
gồm cả vị chủ tế), phát trực tiếp Thánh lễ thường ngày là cách thực tế duy nhất hiện nay để luôn giữ Thánh lễ 
là trung tâm sinh hoạt giáo xứ.

Do đó, nhu cầu mục vụ cần thiết là Thánh lễ tiếp tục được cung cấp mỗi ngày trong toàn giáo phận. Đầu tiên, 
các chủ chăn và tất cả với sự chăm sóc các linh hồn vẫn đòi buộc phải dâng thánh lễ đại chúng vào mỗi Chúa 
Nhật và lễ Buộc (c. 534 § 1 ). Thứ hai, “luôn luôn nhớ rằng trong mầu nhiệm Thánh Thể hiến tế, công việc 
cứu chuộc được thực hiện liên tục, các linh mục phải thường xuyên cử hành; nhất là việc cử hành hàng ngày 
là việc thành khẩn được kêu mời luôn ngay cả khi không có giáo dân tham dự, vì đó là việc dâng hiến của Đức 
Kitô mà Giáo hội qua các linh mục hoàn thành chức năng của mình “ (c. 904 ). Do đó, việc cử hành thánh lễ 
thường xuyên và tôn kính là cốt lõi của bản năng và tâm linh của chúng ta với tư cách là linh mục; tuy nhiên, 
quan trọng hơn, việc cử hành Bí tích Thánh Thể thường xuyên là cốt lõi của bản chất của Giáo hội và của sự 
khao khát được lãnh nhận các bí tích đang được nhiều tín hữu Kitô giáo trải nghiệm. Vì thế, tôi khẩn nài và 
khuyên nhủ các linh mục trong cương vị là giám mục của bạn: ngưng việc cử hành thánh lễ thường 
ngày trong thời gian khủng hoảng này sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Làm như vậy có thể làm tổn hại 
nghiêm trọng đến sự cứu rỗi của bạn bởi vì Dân Chúa, giáo dân của bạn, đang trông cậy vào bạn để 
dâng thánh lễ thay cho họ.

Tôi cảm ơn bạn đã tiếp tục mục vụ và phục vụ như là những linh mục trong giáo phận. Xin hãy chú ý đến tất 
cả các hạn chế dân sự, các quy tắc đã rõ ràng chỉ dẫn, và những điều luật này sẽ được tuân thủ bao gồm cả 
việc cử hành Tuần Thánh:

1. Trong thời gian của việc “trú ẩn tại chỗ” hoặc “ở nhà” linh mục phải cử hành thánh lễ không có 
giáo dân tham dự và/hoặc có người giúp lễ hoặc phó tế hiện diện. (Không quá 10 người tham dự 
bao gồm cả vị chủ tế). Các thánh lễ truyền hình trực tiếp có thể có các vị trợ giúp hiện diện cho 
việc truyền hình trực tiếp này.  Các ngày Chúa Nhật, các chủ chăn đòi hỏi phải cử hành thánh lễ 
đại chúng. Các linh mục không nên cử hành nhiều hơn một Thánh lễ mỗi ngày, nhưng các linh mục 
phải cử hành (hoặc đồng tế) một Thánh lễ mỗi ngày như một vấn đề thực tế và mục vụ cần thiết 
(xem ở trên).
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2. Nếu Thánh lễ có thể được phát trực tiếp để các tín hữu tham gia theo cách đó, thì hãy sắp xếp lên 
lịch trình này ngay cả cho việc cử hành Thánh lễ thường ngày.

3. Trong các giáo xứ có nhiều hơn một linh mục đồng tế và tất cả thánh lễ có phó tế phụ lễ, nhiều 
hơn một chén thánh nên được sử dụng - một chén thánh cho mỗi linh mục đồng tế hoặc phó tế để 
rước Máu Thánh. LINH MỤC XIN NHỚ LÀ CHỈ ĐƯỢC RƯỚC MÁU THÁNH NGAY TRONG 
THÁNH LỄ CÁC LINH MỤC CHỦ TẾ HAY ĐỒNG TẾ.

4. CÁC LINH MỤC PHẢI RƯỚC THÁNH THỂ TẠI THÁNH LỄ CÁC NGÀI ĐỒNG TẾ – 
KHÔNG BAO GIỜ RƯỚC THÁNH THỂ LẤY RA TỪ NHÀ TẠM.

5. Các ngày Chúa nhật, khi có nhiều hơn một Thánh lễ được lên lịch (đúng với hầu hết các giáo xứ 
của chúng ta), Những thánh lễ đã được lên lịch nhưng không được cử hành thì ý lễ và bỗng lễ phải 
được chuyển sang một ngày khác để cử hành, hoặc gửi đến chưởng ấn giáo phận với bổng lễ để 
được cử hành dâng cúng ở nơi khác. Điều này phải được ghi rõ trong bản tin giáo xứ.

6. Vì Thánh Lễ Đêm Thứ Bảy thế cho Chúa Nhật chỉ được cung cấp như một nhu cầu mục vụ cho 
các tín hữu không thể tham dự lễ trong ngày Chúa Nhật, nên thánh lễ chiều/đêm thứ  bảy sẽ không 
được cử hành vào chiều/tối Thứ Bảy bởi vì sẽ không có giáo dân tham dự. Không được truyền trực 
tiếp các thánh lễ chiều/tối thứ bảy.

7. Linh mục nên cử hành thánh lễ sáng thứ bảy. Một gợi ý là linh mục có thể dâng thánh lễ đó cho ý 
chỉ của thánh lễ chiều/tối thứ bảy đã được lên lịch mà không được cử hành.

8. Ý chỉ /Lời nguyện giáo dân cần phải có trong Thánh lễ cho chấm dứt đại dịch COVID 19: “cầu 
xin chấm dứt nhanh chóng đại dịch coronavirus và xin ơn chữa lành và sức mạnh cho tất cả những 
người bị ảnh hưởng bởi đại dịch này và bao gánh nặng kèm theo, chúng ta cầu xin Chúa.”

9. Các linh mục được nhắc nhở việc cử hành bí tích Xức dầu cho Bệnh nhân không thể được ủy thác 
cho các phó tế hoặc thành viên giáo dân.

10. Các linh mục được kêu mời liên lạc với các nhà ‘tĩnh dưỡng giai đoạn cuối đời (hospices)’ để 
thông báo cho họ về việc sẵn sàng của mình cho các bí tích Xức dầu, Sám hối (ơn tha thứ  hoàn 
cảnh nguy cơ tử vong) và phân phát Thánh Thể cho người sắp chết. Kiểu cách thi hành và bảo vệ 
an toàn cho việc xức dầu và việc trao ban Thánh Thể sẽ được tiếp theo trong một lá thư khác.

Chúa Nhật Lễ Lá

• Vui lòng sử dụng hình thức thứ ba của phép lành lễ Lá được ghi trong Sách lễ Rôma. Lá có thể 
được làm phép để phân phát vào một thời gian thuận tiện tùy cha xứ sau khi các hạn chế về việc 
đi lại và các cuộc tụ tập đông người được hủy bỏ (có lẽ vào ngày 14 tháng 9 – Ngày lễ Tôn Vinh 
Thánh giá). ĐỂ PHÒNG NGỪA LAN TRÀN BỆNH DỊCH, LÁ KHÔNG ĐƯỢC PHÂN 
PHÁT THEO BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO TRONG NGÀY LỄ LÁ CHÚA NHẬT.

• Các linh mục nên nhắc nhở các tín hữu (có lẽ trên trang mạng hoặc bản tin) rằng lá đã làm phép và 
cành ô liu đã làm phép xin giữ tại nhà như một nhân chứng cho đức tin vào Đức Giêsu Kitô, vị Vua 
thiên sai, và trong Chiến thắng Thập Tự Giá và Phục sinh của Ngài.

• Tin Mừng cần được tuyên bố bởi phó tế hoặc khi phó tế vắng mặt bởi một vị linh mục đồng tế (Tin 
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Mừng không được công bố như hình thức đối thoại theo thông lệ được cử hành với cộng đồng dân 
Chúa trong ngày Chúa nhật Lễ Lá).

Lễ Làm Phép Dầu

• Tòa Thánh đã cho phép giám mục địa phương chuyển lễ Làm Phép Dầu sang một ngày khác vì 
những hạn chế hiện tại đối với việc tụ tập đông người và việc đi lại. Sau khi tham khảo ý kiến, tôi 
chuyển lễ Làm Phép Dầu đến ngày 28 tháng 5 năm 2020 (thứ năm trước ngày lễ Ngũ tuần) để 
các linh mục và tín hữu có thể tham dự. Ngày và giờ này phụ thuộc vào các hạn chế có thể thay đổi 
hoặc tiếp tục do đại dịch.

• Các linh mục có thể tiếp tục sử dụng Dầu Thánh đã có sẵn trong Giáo xứ cho đến Chủ nhật lễ Chúa 
Thánh Thần Hiện Xuống. Nếu giáo xứ thiếu dầu xức  Bệnh nhân hoặc Dầu Thánh cho bí tích Rửa 
Tội

i. Mục vụ Chăm sóc Bệnh nhân bao gồm các điều khoản ban phép lành đặc biệt của Dầu 
bệnh nhân nếu cần, xin vui lòng xem qua và nếu cần giúp đỡ thêm, các linh mục có thể 
liên lạc tới văn phòng Phụng vụ của Giáo phận tại dwamer@fwdioc.org

ii. Nghi thức bí tích khai tâm Kitô giáo của người lớn cũng làm như vậy đối với việc ban 
phép Dầu Thánh Tân Tòng.

iii. Nếu giáo xứ cần thêm dầu thánh - xin liên hệ với văn phòng Phụng vụ của Giáo phận tại 
dwamerr@fwdioc.org

Thứ Năm tuần thánh: Thánh lễ Tưởng Niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa

• Tòa Thánh đã trao quyền cho các linh mục cử hành Thánh lễ này không cần có sự tham dự của các 
tín hữu. Các linh mục phải có một phó tế và / hoặc một người giúp lễ khi cử hành Thánh lễ này. Bất 
cứ khi nào có thể, việc phụng vụ này phải được truyền trực tiếp để các tín hữu có thể tham gia cầu 
nguyện. Cùng lý do tương tự, thời gian của Thánh lễ  cần được thông báo trên bản tin và trên các 
trang mạng của giáo xứ.

• Chỉ được phép một Thánh lễ cử hành sau 7 giờ tối Thứ Năm Tuần Thánh. Các linh mục nên 
đồng tế, nếu có thể. Để tránh sự lây lan bệnh dịch các linh mục phải truyền phép rượu trong 
một số chén thánh để các linh mục đồng tế và các phó tế cũng được rước Máu Thánh. Khoảng 
cách giao tế nên được duy trì ở mức tối thiểu sáu feet. Không được có nhiều thánh lễ Tưởng Niệm 
Tiệc Ly được cử hành bởi các linh mục riêng lẻ trong cùng một giáo xứ.

• Không được rước kiệu Thánh Thể sau khi rước lễ, thay vào đó, Bí tích Thánh Thể phải được giữ 
lại trong Nhà tạm ngay sau khi cầu nguyện kết thúc theo cách thông thường. Phép lành kết lễ và 
lời chúc ra về sẽ không thực hiện sau lời  nguyện hiệp lễ. Các linh mục không thể cử hành hoặc 
đồng tế trong Thánh lễ Tưởng Niệm Tiệc ly và các phó tế không thể tham dự Thánh lễ này, và 
những vị không được cùng tham dự vì đau ốm hoặc bệnh tật, được nhắc nhở rằng các ngài có bổn 
phận phải cầu nguyện kinh tối (Vespers) giờ Phụng vụ cho ngày Thứ Năm Tuần Thánh.

4 of 7
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Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa

• Các linh mục được nhắc nhở rằng theo luật phụng vụ, chủ tế trong nghi lễ này không bao giờ được 
ủy thác cho một phó tế.

• Thời gian của nghi thức phụng vụ này nên cử hành lúc 3 giờ chiều, lý do thời gian muộn hơn 
thường được cho phép không ngoài nhu cầu mục vụ để nhiều tín hữu không thể tham dự lúc 3 giờ 
chiều vì công việc.

• Bất cứ lúc nào có thể, việc phụng vụ này nên được truyền trực tiếp để các tín hữu có thể tham dự và 
cùng cầu nguyện. Vì lý do tương tự, thời gian của việc phụng vụ, tức 3 giờ chiều, sẽ được thông báo 
trên bản tin và trên các trang mạng của giáo xứ.

• Phúc Âm Tin Mừng phải được công bố bởi một phó tế hoặc linh mục đọc trọn bài và không theo 
thông lệ của một cuộc đối thoại gồm các thừa tác viên Lời Chúa và các phần tử khác. Đối với việc 
Suy Tôn Thánh giá, một mình linh mục có thể hôn thánh giá. Nếu có một phó tế và / hoặc vị phục 
vụ bàn thờ thì việc suy tôn phải được thực hiện mà không cần phải chạm vào Thánh giá, với việc 
bái gối, thờ lạy cung kính hoặc một cử chỉ cúi lạy thật cung kính.

• Sách lễ Rôma nói rằng giám mục Giáo phận có thể “cho phép hoặc ra lệnh bổ sung một ý nguyện 
đặc biệt” thêm với các lời nguyện quan trọng đã có. Để đoàn kết với các giáo phận khác trên khắp 
Hoa Kỳ và hiệp thông với Tòa thánh, tôi xin phép linh mục thêm điều sau đây như lời cầu xin thứ 
mười một vào nghi thức phụng vụ cho Thứ Sáu Tuần Thánh:

iv. Cầu cho đại dịch sớm chấm dứt 
Chúng ta hãy cầu nguyện, với hết tâm tình yêu mến, xin cho chấm dứt nhanh chóng đại 
dịch coronavirus gây sầu khổ cho thế giới của chúng ta, xin Thiên Chúa và là Cha của 
chúng ta sẽ chữa lành các bệnh nhân, tăng thêm sức mạnh cho những người đang chăm 
sóc họ và giúp tất cả chúng ta luôn kiên trì tín thác

Cầu nguyện trong im lặng. Sau đó, Linh mục đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, nguồn sinh lực của sự sống, sức khỏe và ơn 
chữa lành, xin tỏ lòng từ bi trên thế giới chúng con, đang bị bệnh tật hành hạ; bảo vệ 
chúng con giữa những thách thức nghiêm trọng tấn công chúng con và trong sự bảo trợ 
của Cha xin ban cho những người đang bị ảnh hưởng dịch bệnh được phục hồi, thêm sức 
mạnh cho những người đang chăm sóc họ và thành công cho các nhà bác học đang ngay 
đêm làm việc để tìm thuốc tiêu diệt bịnh dịch này. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

• Các linh mục và phó tế không thể có mặt trong lễ kỷ niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa được nhắc nhở 
rằng các ngài có bổn phận cầu nguyện kinh buổi tối (Vespers) của giờ Phụng vụ cho Thứ Sáu 
Tuần Thánh, trừ khi họ không thể chu toàn vì đau ốm hoặc bệnh tật.

Đêm Vọng Phục Sinh

• Trong thời gian “trú ẩn tại chỗ” hoặc “ở nhà” linh mục phải cử hành thánh lễ không có giáo dân 
tham dự và/hoặc có vị giúp lễ hoặc phó tế.  Có thể thêm thành viên Công Bố Lời Chúa và một ca 
trưởng tham dự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. KHÔNG QUÁ HƠN 10 NGƯỜI ĐƯỢC CÓ MẶT 
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BAO GỒM CHỦ TẾ, QUÍ LM ĐỒNG TẾ, PHÓ TẾ, CA TRƯỞNG, GIÚP LỄ VÀ THỪA TÁC 
VIÊN CÔNG BỐ LỜI CHÚA. KHOẢNG CÁCH GIAO TẾ CÁCH NHAU TỐI THIỂU SIX FEET 
PHẢI ĐƯỢC TUÂN GIỮ.

• Để tránh sự lây lan bệnh dịch các linh mục phải truyền phép rượu trong một số chén thánh để 
các linh mục đồng tế và các phó tế cũng được tiếp nhận Máu Thánh.

• Không được có nhiều hơn một lễ Vọng Phục Sinh được cử hành tại mỗi giáo xứ.

• Thời gian bắt đầu lễ Vọng Phục Sinh không sớm hơn 8 giờ 30 tối. Thời gian này phải được thông 
báo trên các trang mạng và trong bản tin.

• Việc chuẩn bị và thắp sáng ngọn lửa Phục sinh và rước kiệu Nến Phục Sinh được hủy bỏ và không 
được thực hiện.

• Ngay giây phút bắt đầu thánh lễ, ngọn nến Phục sinh được thắp lên và bài Ánh Sáng Tin Mừng sẽ 
được hát hoặc đọc theo lối cầu nguyện bởi thầy phó tế hoặc ca trưởng.

• Phụng vụ Lời Chúa như sau: “Ít nhất ba bài đọc nên được đọc từ Cựu Ước, cả từ sách Luật và từ 
các Tiên tri, và các Thánh vịnh tương xứng với các bài đọc nên được hát. Không bao giờ được 
bỏ bài đọc Trích Sách Huấn Ca, chương 14 và bài hát đáp ca của bài thánh thư này.” (RM, Đêm 
Vọng Phục Sinh, # 21)

• Vì không có nghi thức bí tích khai tâm nào được cử hành, nên có thể đây là cơ hội hiếm có để đi sâu 
hơn vào mầu nhiệm lịch sử cứu độ với các tín hữu bằng cách bao gồm tất cả các bài đọc do Giáo hội 
cung cấp trong Sách lễ Bài Đọc mừng Lễ Vọng Phục Sinh. Điều này sẽ rất đặc biệt thích hợp cho 
thánh lễ Vọng Phục Sinh được truyền trực tiếp lên màn ảnh cho giáo dân cùng tham dự.

• Vì không ai được rửa tội trong Đêm Vọng Phục Sinh năm nay và chậu Rửa Tội không được làm 
phép, nên kinh cầu các Thánh sẽ bỏ, không hát và nghi thức làm phép nước diễn ra ngay lập tức 
(xem sách Lễ Rôma, Lễ Vọng Phục Sinh, # 42, xem thêm sách lễ Rôma # 54). Lập lại Lời hứa Rửa 
tội diễn ra liền sau khi làm phép nước (Sách lễ Rôma số 55) và Phụng vụ Thánh Thể tiếp liền ngay.

• Dự Tòng gia nhập đạo bao gồm việc trễ hoãn cử hành các bí tích khai tâm ngày lễ Phục sinh vì một 
lý do chính đáng. Tôi đang yêu cầu việc cử hành các bí tích này diễn ra tại lễ Vọng Chúa Thánh 
Thần Hiện Xuống vào ngày 30 tháng 5 năm 2020 (được bao gồm trong Sách lễ Rôma). Để thuận 
tiện cho các linh mục, phó tế Warner sẽ gửi cho các linh mục nghi thức lễ vọng Ngũ tuần gồm có 
nghi thức Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Bí tích Thánh Thể.

• Các linh mục và phó tế được nhắc nhở rằng phần Cầu nguyện đêm từ Chúa Nhật sau phần Cầu 
nguyện II tối từ sách nguyện kinh Giờ Phụng Vụ chỉ  dành cho những vị không tham dự thánh lễ 
Đêm Vọng Phục Sinh.

• Các linh mục và phó tế được nhắc nhở rằng Đêm Vọng Phục Sinh thay thế phần các Bài đọc từ sách 
giờ Phụng vụ dành cho Chúa nhật Phục sinh. Các linh mục và phó tế không tham dự lễ Đêm Vọng 
Phục Sinh có bổn phận cầu nguyện phần các Bài đọc trừ khi không thể vì đau yếu hoặc bệnh tật.

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

• Dựa trên các điều khoảng và chuẩn mực cho việc cử hành Thánh lễ Chúa nhật trong đại dịch hiện 
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nay áp dụng cho việc cử hành Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh.

Tôi xin nhắc lại lòng biết ơn và lòng cảm mến của tôi đối với mọi người, những người rất trung thành 
phấn đấu để tiếp tục sứ vụ cứu rỗi cần thiết được giao phó cho Giáo hội đang diễn ra và trong đường lối 
phục vụ cấp bách cần thiết với cương vị là những linh mục của Thiên Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô. 
Tôi cũng thêm lời khích lệ tới từng người chúng ta ngày càng trung thành hơn trong ơn gọi của mình 
đối với việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu được Chúa Kitô giao phó. Hãy để niềm tin của chúng ta 
không chỉ ỷ nại bởi sức mạnh ý chí hay tài năng của mình nhưng tất cả đều do tình yêu vô điều kiện của 
Đức Giêsu Kitô, Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Tôi nguyện chúc các bạn với những lời chúc tốt 
đẹp và cầu nguyện cho các linh mục luôn.

Tình huynh đệ trong Đức Kitô,

Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA 
Giám Mục Giáo Phận Fort Worth

Reverend Msgr. E. James Hart 
Chưởng Ấn


