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Ngày 04 Tháng 03, 2022
Các Bạn thân mến trong Đức Kitô,
Sau khi tham khảo ý kiến với hội đồng linh mục, quí tư vấn các trường đại học, quí công sự viên
của tôi, và theo dõi mức độ lây truyền bệnh dịch COVID-19 trong Giáo phận Fort Worth và dựa trên
sự hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và các chuyên gia tư vấn y tế
khác, Tôi viết thư này để thông báo cho các bạn về một sự thay đổi trong qui định hiện tại của chúng
ta đối với việc cử hành Thánh lễ.
Môi trường sinh hoạt hiện tại của chúng ta gồm hai yếu tố quan trọng: 1) Các loại vắc-xin đã sẵn
có để hạn chế các triệu chứng bệnh dịch và 2) các phương cách điều trị và thuốc viên uống hiện đã có
để giúp giảm bớt tình huấn phải nhập viện. Do đó, bắt đầu từ cuối tuần này, việc đeo khẩu trang trong
Thánh lễ và khi rước lễ từ bây giờ là không buộc nữa, tùy sự lựa chọn của mỗi người và ngay cả các
thừa tác viên Thánh Thể thường trực và ngoại lệ cũng không buộc phải mang khẩu trang, cá
nhân tự quyết định.
Mặc dù hiện nay việc sử dụng khẩu trang là tùy ý theo sự chọn lựa, nhưng các thừa tác viên
Thánh Thể vẫn đòi buộc phải khử trùng tay trước và sau khi cho Rước lễ. Vẫn cần lau chùi bàn ghế
theo phương cách mà chúng ta vẫn làm. Tôi cũng đặc biệt nhắc nhở chúng ta cần thận trọng duy trì
khoảng cách giao tế cận kề với những người bên cạnh để giảm nguy cơ lây truyền bất cứ bệnh truyền
nhiễm nào.
Điều này đã được thông báo rồi, tôi cũng xin nhắc lại rằng việc sử dụng khẩu trang làm giảm sự
lây truyền chất lỏng khi thở hơi ra và hít hơi vào và có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa sự
lây lan của bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào. Điều quan trọng chúng ta cần quan tâm lưu ý là hệ thống
kháng cự dịch bệnh của những người cao tuổi bị suy giảm rất nhiều và những người khác đang lâm
nhiều thứ bệnh vẫn là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước tác động lây lan nghiêm trọng của
COVID-19 và các biến thể của nó cùng với bất kỳ bệnh truyền nhiễm khác.
Để mọi người đều được rõ về vấn đề này, Giáo xứ cần thông báo quyết định mà giáo dân lựa chọn
về việc thay đổi liên quan tới khẩu trang. Nếu việc thay đổi này không đưa tới sự an toàn, đòi buộc
phải sửa đổi kiểu cách hướng dẫn của chúng ta, thậm chí là chỉ tạm thời, chúng tôi sẽ thông báo cho
các giáo xứ bị ảnh hưởng biết ngay. Chúng tôi cảm ơn các bạn đã hỗ trợ và hợp tác trước nếu điều
‘phải sửa đổi’ này trở nên cần thiết.
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Nếu ai đó cảm thấy mình bị ốm hoặc đang có các triệu chứng của COVID-19 hoặc bất kỳ loại
bệnh truyền nhiễm nào khác, thì xin người ấy đừng tới dự lễ, nên ở nhà. Nếu một người có trách
nhiệm chăm sóc một người dễ bị tổn thương và lo ngại về việc có thể lây nhiễm bệnh cho người ấy,
thì người đó có trách nhiệm phải ở nhà không tham dự Thánh lễ. Nếu một người không cảm thấy
an toàn khi tham dự Thánh lễ vì sợ lây nhiễm bệnh, thì người đó cũng nên ở nhà. Nghĩa vụ tham dự
Thánh Lễ vẫn có hiệu lực theo Luật Thiên Chúa và Giới Luật của Giáo Hội, ngoại trừ các lý do chính
đáng như đã được nêu ở trên, đòi buộc mọi người Công giáo nếu không tuân giữ sẽ mắc tội trọng.
Nếu sức khỏe của bạn cho phép, bạn nên cố gắng hiện diện để tham dự Thánh lễ Chúa Nhật và các
ngày Lễ Buộc.
Mặc dù chúng ta biết rằng việc tham dự Thánh lễ bằng phương tiện phát trực tuyến hoặc truyền
hình không thay thế cho sự hiện diện, tham gia trực tiếp tại Thánh lễ, chúng ta cũng đã học được rằng
việc cung cấp phát trực tuyến Thánh lễ là một dịch vụ rất an ủi cho những người không thể có mặt
trong Thánh lễ với cộng đồng giáo xứ của họ. Điều này đặc biệt đúng đối với thánh lễ an táng, nơi
nhiều người thân không thể có mặt vì khó khăn qua việc đi lại từ những nơi xa xôi. Tôi mong muốn
và yêu cầu các giáo xứ cố gắng duy trì thực hành việc phát trực tuyến này vì lợi ích chung bao gồm
cả những người phải nhốt mình tại tư gia cũng như những người không thể có mặt tham dự thánh lễ
chung đặc biệt là đám tang và đám cưới.
Tôi biết ơn tấm lòng bao dung của mỗi người và tất cả các bạn trong thời gian này đòi hỏi cử chỉ
hành động củ thể hơn trong tâm tình đoàn kết và lòng nhân ái đối với những người chung quanh. Xin
hãy ghi nhận những lời cầu nguyện của tôi dành cho các bạn trong Mùa Chay Thánh này như tôi cũng
mong được nhận nơi các bạn tâm tình cảm mến đó. Tôi luôn nhớ mọi người trong kinh nguyện.
Thân ái tất cả trong Đức Kitô,

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

Đức Ông E. James Hart
Chưởng Ấn/Điều Hành Curia
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