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HƯỚNG DẪN GIÁO XỨ TRONG “GIAI ĐOẠN MẦU TÍM” 
(Nhu Cầu Cần Thiết vì Lý Do Thời Tiết) 

 

CỬ HÀNH THÁNH LỄ 
 

KHÔNG GIAN 
Ngoài Trời 

1. Có thể tiếp tục sử dụng lều khi thời tiết còn tốt.  
Lều không phải là chỗ trú tốt cho việc thờ phượng và cầu nguyện ngoài trời với thời 
tiết khắc nghiệt. Các lều sẽ không chống lại những cơn gió mạnh, mưa, tuyết hoặc lạnh 
vì các lều đều trống trải bốn phía. Giáo xứ nên theo dõi thời tiết và nguy cơ đối với sự 
an toàn của giáo dân, khi sử dụng lều tại khu vực có gió lớn. 

 
2. Dựng những lều tạm thời/cố định hoặc nơi trú ẩn ngoài trời. 

Trong thời gian Covid, được phép dùng lều bốn mặt có cửa kéo lên (hoặc mở ra) để 
nhóm họp ngoài trời với điều kiện một trong bốn cửa phải luôn mở để không khí lưu 
thông. Không được phép sử dụng lều hoặc nhà trú tạm thời hoàn toàn kín vì điều này 
sẽ tạo thành nơi kín làm gia tăng cơ hội lây lan vi rút. Làm như vậy không khác gì việc 
cử hành phụng vụ bên trong nhà thờ, là điều không được phép trong giai đoạn "màu 
tím.” Giáo xứ nào muốn chọn phương pháp này nên liên lạc với văn phòng Xây 
dựng/Trưởng ban cứu hỏa của thành phố/quận, để tìm hiểu quy chế áp dụng cho loại 
cấu trúc này. LƯU Ý: Có thể phải trả lệ phí cho việc cấp giấy phép/kiểm tra, kể cả các 
bình chữa cháy. 
 

3. Dùng máy sưởi trong nhà để sử dụng ngoài trời. 
Máy sưởi dùng trong nhà được thiết kế để tạo nhiệt nóng cho một căn phòng trong nhà, 
sẽ KHÔNG đủ để sưởi ấm cho nhóm đông người tụ tập ngoài trời hoặc trong lều/nhà 
tạm trú ngoài trời mà không có nguy cơ làm cho máy nóng quá mức và quá nhiều giây 
nối điện. Các giáo xứ KHÔNG được dùng các máy sưởi trong nhà để sử dụng ngoài 
trời. Hơn nữa, số lượng dây điện nối kết nhiều máy sưởi nhỏ, tự nó, là một mối nguy 
hiểm lớn gây hỏa hoạn và nguy cơ cho sự an toàn. 
 

4. Sử dụng máy sưởi Propane loại thương mại. 
Máy sưởi thương mại PROPANE dùng ngoài trời là loại thích hợp và hiệu quả nhất để 
sưởi ấm không gian ngoài trời. Các loại máy sưởi này được phép sử dụng ngoài trời 
theo đúng chỉ thị của ban cứu hỏa và xây dựng. TUY NHIÊN, số lượng và vị trí của 
những máy sưởi này bên trong lều phải theo giấy phép của ban xây dựng và cứu hỏa 
địa phương; do đó, các máy sưởi này không được đặt bên trong lều, trừ khi được phép 
trước của ban thanh tra. Được phép sử dụng máy sưởi Propane thương mại tại các khu 
vực ngoài trời, trong các lều mở bốn phía, hoặc bất kỳ khu vực ngoài trời nào. Đây là 
loại thích hợp nhất có thể sử dụng trong trường hợp không có gió to/mưa/tuyết. 
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5. Tuân thủ tất cả các chỉ thị ngoài trời khác. 
Giáo xứ nào tiếp tục tổ chức Thánh Lễ ngoài trời phải tuân theo các chỉ thị ngoài trời 
đã được phê chuẩn trước đây, cộng với những điều mới nêu trên, để có thể tạm thời 
giúp cho chủ tế và các tín hữu khi cử hành Thánh lễ ngoài trời. Các giáo xứ nên có sự 
phán đoán đúng đắn và hành động hợp lý, khi quyết định tiếp tục Thánh Lễ ngoài trời 
trong khoảng thời gian cho phép. 
 

Bên trong 
Trong thời gian này, không được cử hành các nghi thức thờ phượng bên trong, trong giai 
đoạn “mầu tím”. 

 
CHỈ THỊ MỤC VỤ 
 
Những chọn lựa khác để thích ứng với thời tiết khắc nghiệt trong giai đoạn 'màu tím' 
 

1.  Thánh lễ trực tuyến. Các việc thờ phượng bên trong nhà thờ vẫn bị cấm trong giai 
đoạn ‘màu tím'. Các giáo xứ nên sử dụng phát sóng trực tuyến, YouTube và các kỹ 
nghệ điện tử khác để truyền phát Thánh lễ cho giáo dân. Các trang mạng của giáo xứ 
phải được cập nhật thường xuyên để giáo dân nhận được thông tin mới nhất về Thánh 
lễ trực tuyến và cách nhận Mình Thánh Chúa. 

 
2. Trao Mình Thánh Chúa. Sau đây là hướng dẫn để giúp giáo dân có thể rước lễ tại địa 

điểm giáo xứ, trong khi Giáo phận/giáo xứ vẫn tuân thủ các yêu cầu của Tiểu bang và 
Quận về những giới hạn phụng tự bên trong nhà thờ trong thời gian COVID 19. 
 
Trong giai đoạn ‘màu tím,’ các Thánh Lễ có thể tiếp tục được tổ chức ngoài trời khi 
thời tiết cho phép hoặc phát sóng ‘trực tuyến.’ Tuy nhiên, các quyết định ‘hỗn hợp’ 
được ban hành sau đây cho phép giáo dân tham dự Thánh Lễ để có thể rước lễ vào 
những thời điểm nhất định, ngay sau Thánh lễ trực tuyến, hoặc vào một thời gian khác 
do giáo xứ ấn định. 

 
Có thể Rước Lễ ngoài trời theo quy định đã ra trước đây; hoặc các giáo xứ có thể cho 
rước lễ bên trong nhà thờ, sử dụng những cách thức sau đây: 

 
• Báo cho giáo dân biết là linh mục/thầy phó tế có thể cho rước lễ trong khuôn 

viên nhà thờ. 
 

• Lên chương trình trước bằng cách dùng EventBrite hoặc phương thức khác, để 
bảo đảm rằng nơi chốn và thời gian thích hợp cho việc rước lễ. 

 
• Nhắc nhở tín hữu không đi rước lễ nếu bị bệnh, hoặc một thành viên trong gia 

đình của họ bị bệnh. 
 

• Có thể cho giáo dân rước lễ bên trong nhà thờ và trong hội trường giáo xứ mà 
không cần ghi danh trước; cả hai điều này có thể thi hành cùng một lúc. 
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• Giới hạn tối đa là cho mười (10) giáo dân rước lễ bất kỳ lúc nào bên trong nhà 
thờ/hội trường giáo xứ. 
 

• Các linh mục/thầy phó tế có thể cho giáo dân rước lễ từng người một khi hàng 
tiếp tục di chuyển, HOẶC, thực tế và thích hợp hơn, tại vị trí cố định của mười 
(10) người, và họ sẽ ra vào cùng một lúc. Các linh mục/thầy phó tế có thể chọn 
phương pháp nào thiết thực nhất tùy theo địa điểm. 

 
• Thông báo cho giáo dân không được nán lại trong nhà thờ để cầu nguyện hoặc 

làm việc sùng kính riêng sau khi rước lễ. 
 

• Dùng ruy-băng để phân chia hàng lối dành cho giáo dân đến rước lễ mà không 
ghi danh trước 
 

• Có thể dùng nhạc thâu âm trước để giúp giáo dân tham dự tích cực hơn trong 
nghi thức rước lễ. 
 

• Nếu thời tiết cho phép và không gian ngoài trời được phép sử dụng, có thể mời 
các nhạc sĩ. (XIN NHỚ: Không được hát cộng đồng hay ca đoàn!) 

 
• Chỉ định lối vào/lối ra riêng cho những người cần sự giúp đỡ đặc biệt khi lên 

rước lễ. 
 

• Đặt ‘thùng quyên góp” tại những địa điểm thích hợp, trường hợp giáo dân muốn 
đóng góp vào quỹ mua hoa cho giáo xứ, thực phẩm cho người nghèo/thiếu thốn, 
v.v. như thường làm vào thời gian này mỗi năm. 

 
• Tuân thủ tất cả các chỉ thị COVID cho các buổi thờ phượng bên trong và ngoài 

trời, như đeo khẩu trang; giữ khoảng cách; khử trùng v.v. 
 

• Phải có đủ người trong ban tiếp tân/thiện nguyện viên đứng tại các nơi ngoài 
trời để giúp luân chuyển hàng người lên rước lễ mà không ghi danh trước, kể 
cả giới hạn 10 người và tuân giữ các chỉ thị COVID. 

 
• Chỉ định một người tiếp tân/thiện nguyện viên lo trật tự khu vực đậu xe để 

hướng dẫn giao thông và giáo dân vào hàng lối được chỉ định để lên rước lễ. 
 


