
 

Đức Giám Mục Peter Jugis, JCD., của Giáo Phận Charlotte vừa 

ra sắc lệnh về việc tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật như sau: 

➢ Bắt đầu Chúa Nhật ngày 23 tháng 05, Lễ Chúa Thánh Thần 

Hiện Xuống, việc miễn chuẩn tham dự Thánh Lễ ngày Chúa 

Nhật chỉ có dành riêng cho quý ông bà và anh chị em với 

những hoàn cảnh sau đây: 

• Đang bị bệnh hoặc đang chăm sóc cho người bệnh. 

• Đang có những triệu chứng của bệnh cúm như nóng 

sốt, ho hoặc đau cổ… 

• Đang có mang hoặc đang chăm sóc cho con nhỏ. 

• Đang có sức khỏe yếu kém dễ nhiễm bệnh. 

• Quý ông bà từ 65 tuổi trở lên. 

o Tất cả quý ông bà và anh chị em khỏe mạnh và có điều kiện 

thì buộc phải tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. 

 

➢ Bắt đầu Chúa Nhật ngày 23 tháng 05, 2021, việc mang khẩu 

trang khi đến tham dự Thánh Lễ sẽ không còn bắt buộc. 

 

➢ Những anh chị em nào chưa chích ngừa COVID thì nên đeo 

khẩu trang. Những anh chị em nào đã chích ngừa COVID đầy 

đủ thì tùy thuộc vào mức độ an tâm và thoải mái của từng cá 

nhân. Nếu như những anh chị em nào đã chích ngừa COVID 



đầy đủ nhưng vẫn cảm thấy cần đeo khẩu trang khi tham dự 

Thánh Lễ thì xin cứ tự nhiên. 

 

➢ Cũng bắt đầu Chúa Nhật ngày 23 tháng 05, 2021 sẽ không 

còn bắt buộc ngồi cách ly khi đến tham dự Thánh Lễ. 

 

➢ Riêng tại giáo xứ của chúng ta, các gia đình khi tham dự 

Thánh Lễ vẫn luôn được khuyến khích ngồi chung với nhau. 

Thánh Lễ 8:30AM sáng Chúa Nhật vẫn tiếp tục trực tuyến 

cho quý ông bà và anh chị em nào hội đủ điều kiện để tham 

dự Thánh Lễ Chúa Nhật trực tuyến tại nhà. Hai Thánh Lễ 

8:30AM và 10:30AM sáng Chúa Nhật vẫn tiếp tục chiếu trực 

tiếp bên hội trường của giáo xứ, để những anh chị em nào 

cảm thấy an tâm hơn khi ngồi cách xa thì vẫn có chỗ cho quý 

anh chị. 

 

❖ Tuy tình hình dịch COVID có phần khả quan hơn, vaccine 

COVID cũng đã khá phổ biến hơn, và các luật buộc để giữ an 

toàn chung đã được rút lại, mỗi người chúng ta vẫn phải tiếp 

tục cẩn thận và giữ gìn an toàn cho nhau. 

 

❖ Chúng tôi rất khuyến khích quý ông bà và anh chị em nào 

chưa chích ngừa COVID thì nên đi chích ngừa càng sớm càng 

tốt. 


