
 
 
Kính gửi quý Ông Bà và Anh Chị em Giáo xứ Chúa Ki-tô Cứu Thế, 
 
Tôi hy vọng quý Ông Bà và Anh Chị em vẫn được bình an. 
 

1. Sau thời gian cầu nguyện và tham vấn với quý vị trong ngành y tế, các giới chức y tế công cộng, 
và quý vị có thẩm quyền, Đức Giám mục Kevin Vann đã thông báo việc cho mở trở lại các 
Thánh lễ vào dịp lễ Mình và Máu thánh Chúa Ki-tô vào chiều thứ Bảy 13 tháng 6 năm 2020 
trong giai đoạn an toàn cho mọi người.  Đồng thời Đức Cha Vann cũng gia hạn việc miễn trừ cho 
các giáo dân được khỏi tham dự các Thánh lễ ngày Chúa nhật và lễ trọng cho đến khi hoàn cảnh 
an toàn trở lại để có thể tham dự đông đủ. 
 
a. Những Hướng dẫn nghiêm nhặt về việc giữ khoảng cách và vệ sinh an toàn: 

 
Những người trên 65 tuổi và những người dễ bị lây nhiễm được khuyến khích không đi lễ, 
cũng như những người có triệu chứng đau bệnh, những người có thân nhân ở nhà đang đau 
bệnh hay có triệu chứng đau bệnh cũng không nên đi lễ. 
 
Phải tuân theo những hướng dẫn của chính quyền địa phương về việc che môi miệng. 
 
Không đụng chạm nhau, như là lúc gặp nhau hay chào hỏi. 
 
Không chúc bình an và không chịu Máu thánh Chúa trong khi dự lễ. 
 

b. Những hướng dẫn khác đang được soạn thảo cho các giáo xứ.  Cần lưu ý là để thi hành việc 
giữ khoảng cách, số người tham dự sẽ giảm thiểu.  Đối với những người không tham dự được 
hay không muốn tham dự, sẽ có Thánh lễ trực tuyến vào các ngày Chúa nhật. 

 
c. Xin vào xem trang điện toán của Giáo xứ để biết những thông báo mới của Toà Giám mục. 
 

2. THÁNH LỄ CHÚA NHẬT.  Thánh lễ Chúa nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 8 giờ 30 sáng bằng 
tiếng Anh và 10 giờ 30 sáng bằng tiếng Tây Ban Nha. Xin vào đường nối kết trên trang mạng 
https://www.coscp.org  hoặc vào trang 
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvAaWlMdtArr9mpx_8bXEbQ/ 

  
Nhà thờ Chính tòa sẽ trực tuyến Thánh lễ ngày Chúa nhật bằng tiếng Việt lúc 1 giờ 15:  
https://mass.christcathedralcalifornia.org/ 

 
3. ĐÓNG GÓP.  Xin cám ơn quý Ông Bà và Anh Chị em đã đóng góp cho Giáo xứ. Trong tuần 

qua chúng ta thu được $7,655.  Mọi đóng góp  có thể thực hiện qua trang mạng  
https://www.coscp.org/online-giving/ hoặc bỏ trong thùng thư ở Giáo xứ hoặc trao cho Văn 
phòng Giáo xứ (ngày thứ Hai đến thứ Tư hoặc thứ Sáu, từ 9 giờ đến 12 giờ trưa hay từ 12 giờ 30 
đ1ên 2 giờ 30, hoặc gửi qua Bưu điện. 
 

4. BÍ TÍCH CHỮA LÀNH.  Xin nhớ là có linh mục ban Bí tích Hoà giải và Xức Dầu. Xin gọi số 
(714) 444-1500. Trường hợp khẩn cấp xin gọi (714) 403-4134. 

 
Chân thành trong Chúa Ki-tô Cứu Thế, 
 
Cha John 
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