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Ngày 17 Tháng 4 Năm 2020

Các bạn rất thân mến trong Đức Kitô,

Như tôi đã nói với các bạn trong lá thư mục vụ cuối cùng, đó chỉ là niềm hy vọng chân thành của tôi rằng 
chúng ta có thể trở lại bằng một vài hình thức dâng lễ với cộng đoàn và lịch trình ban bí tích cáo giải vào ngày 
19 tháng 4 năm 2020, Chúa nhật thứ hai của Lễ Phục sinh, Chúa nhật Chúa Tình Thương. Đó là điều mong 
muốn thiết tha của tôi và của mỗi linh mục chúng ta đang phục vụ trong Giáo Phận Fort Worth để được cử 
hành Thánh lễ với cộng đoàn các tín hữu cùng nhau thờ phượng Chúa qua hy lễ hiến tế và bí tích thánh như 
Chúa Kitô dạy. Đó là một mong muốn đích thực của tôi và của các linh mục để cử hành bí tích Giải tội và Hòa 
giải đúng theo lịch trình thường xuyên. Trong khi các quan chức dân sự đã nói với chúng ta rằng việc ở nhà 
và khoảng cách giao tế đang có tác động rất tích cực trong việc giảm chậm vi khuẩn và ngăn chặn sự lây lan 
của nó, tuy nhiên các mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng vẫn còn. Sau khi tham khảo ý kiến với các quan chức 
dân sự và các linh mục chánh xứ, tôi phán quyết rằng cuối tuần này là hơi sớm để chúng ta trở lại việc dâng lễ 
Chúa nhật với cộng đoàn và ban bí tích cáo giải theo lịch trình như đã định.

Giai đoạn này là lúc chúng ta cần chuẩn bị chu đáo hơn cho việc trở lại cử hành thánh lễ với cộng đoàn cùng 
việc cho Rước Lễ ở nhiều nơi thuộc Giáo phận Fort Worth trong suốt hết tháng Năm. Xin lưu ý rằng điều này 
sẽ đòi hỏi sự chuẩn bị và kiên nhẫn của mỗi chúng ta để trở lại thi hành một cách an toàn, từ từ nới rộng, tùy 
theo từng địa hạt và thi hành lệnh song song với việc xã hội mở lại các kinh doanh trong suốt hai mươi tám 
quận của Giáo phận Fort Worth.  Tôi yêu cầu sự tích cực tham gia và hợp tác của mọi thành phần để chúng ta 
cùng chung tâm tình với Giáo hội hoàn vũ thực hiện điều này trong ơn gọi được kêu mời. Một số vấn đề mà 
chúng ta có thể làm bây giờ để tạo điều kiện cho nỗ lực này.

Trước tiên, tôi mong muốn người già và những người bệnh tật dễ bị lây lan bệnh dịch COVID-19 nên ở nhà 
và hãy liên lạc với giáo xứ của bạn (qua điện thoại, lời nhắn cell phôn, hoặc qua điện thư email) để giáo xứ 
của bạn biết rằng bạn đang làm bổn phận của mình bằng cách ở nhà và cầu nguyện. Điều này sẽ giúp chúng ta 
liên đới với nhau như một Giáo hội và để dễ dàng cho việc cung cấp các nhu cầu mục vụ và bí tích cần thiết 
(bao gồm cả việc xức dầu cho người bệnh) trong hoàn cảnh ngoại lệ của đại dịch này. Xin vui lòng liên lạc với 
giáo xứ của bạn trong những tuần tới đây.

Điều thứ hai, khi chúng ta trở lại cử hành thánh lễ với cộng đoàn cùng việc Rước Thánh Thể, điều bắt buộc 
là mỗi người tham dự phải đeo khẩu trang như đã được các quan chức xã hội kêu gọi. Nếu các bạn không 

Thư Mục Vụ

Gửi tới Quí Linh Mục, Phó Tế, Chủng Sinh, Tu Sĩ Nam Nữ, Cộng Đoàn Dân Chúa thuộc      
Giáo Phận Fort Worth
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có các vật dụng này, xin vui lòng đeo bất cứ loại che mặt nào có thể khi chúng ta trở lại cùng cử hành thánh 
lễ với cộng đoàn cũng như cho việc rước Thánh Thể. Điều này rất quan trọng để ngăn chặn việc lây lan vi 
khuẩn cho người khác cũng như giúp nhau không lây vi khuẩn từ người khác tới cho mình. Chúng ta phải bảo 
vệ những người dễ bị tổn thương. Khoảng cách giao tế và tất cả các thực hành vệ sinh phải được duy trì trong 
thời gian khẩn cấp lúc này.

Điều thứ ba, nếu bạn có thể, xin tiếp tục duy trì tâm tình phục vụ và hỗ trợ tài chính cho giáo xứ của bạn, qua 
việc đóng góp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Cuối cùng, và quan trọng nhất, vui lòng đóng góp các thứ đồ ăn hộp / đồ ăn khô và thẻ quà tặng cho giáo 
xứ của bạn để giáo xứ có thể chuyển tới các cơ quan ngân hàng thực phẩm và các dịch vụ giúp đỡ cộng đồng 
khác trong giáo xứ và cộng đồng địa phương. Xin nhớ hội từ thiện Công giáo Fort Worth (CCFW) là phương 
tiện giao hàng tiện lợi để chăm sóc và phục vụ người nghèo và những người cần giúp đỡ nhất. Nhu cầu giúp 
đỡ này sẽ liên tục và càng trở nên khẩn thiết trong suốt giai đoạn cuộc sống đang được từ từ trở lại bình 
thường.

Xin nhớ rằng chúng ta đang cùng nhau bước đi trên con đường đầy thử thách để hồi phục như những người 
con của Đấng Phục sinh. Mục tiêu của Giáo hội chúng ta là tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân và 
không chỉ đơn giản là trở về với quá khứ như những gì được coi là bình thường, nếu như bình thường, được 
định nghĩa như một tinh thần của chủ nghĩa cá nhân vô cảm và không nhận thức được nhu cầu của người 
khác. Với ơn thánh Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ hoàn tất tâm tình thánh thiện này.

Hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng nặng nhất bởi bệnh dịch COVID-19. Xin cầu nguyện 
cho mọi thành phần đang phục vụ cộng đồng trong chính phủ, cảnh sát và cứu hỏa, trong bệnh viện và viện 
dưỡng lão, trong quân đội, trong các dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thực phẩm, cầu nguyện cho các linh mục và 
phó tế của chúng ta nữa, và cho những người nghèo và những người đang cần được giúp đỡ nhất.

Khi đang có những chuẩn bị để chúng ta trở lại việc cử hành thánh lễ và bí tích thánh cùng với cộng đoàn 
trong những ngày và tuần sắp tới, xin vui lòng tham khảo các trang mạng lưới của giáo phận và giáo xứ để 
biết thêm thông tin. Tôi xin gửi tới tất cả các bạn lời chúc tốt đẹp và luôn mãi cầu nguyện cho các bạn,

Rất chân thành trong Đức Kitô,

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

Reverend Msgr. E. James Hart 
Chưởng Ấn
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