
 

BẢN TIN CHÚA NHẬT NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 2020 

TỪ VĂN PHÒNG CHA CHÁNH XỨ 

Lá thư này được gửi đến cho tất cả cộng đoàn dân Thánh Chúa thay thế những tin tức cho tờ thông tin hằng 
tuần khi chúng ta đang dần dần trở lại thờ phượng Chúa trong các Thánh Lễ Chúa Nhật cũng như ngày 
thường.  Các sinh hoạt của chương trình Giáo lý cho Dự Tòng, giới trẻ, tiếng Việt, Thiếu Nhi hay các sinh 
hoạt Đoàn Thể tuân thủ theo hướng dẫn của y tế, và sức khỏe công cộng, cũng sinh hoạt trở lại gần đây.  

Đức Tổng Giám Mục Hartmayer, OFM, Conv. nới rộng phép chuẩn tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật cho tới 
cuối tháng 09, và sẽ cứu xét lại cũng như thông báo lại.  Tuy vậy, ngài cũng nhấn mạnh những ai có sức 
khoẻ, và không bị sợ hãi nặng nề bị lây nhiễm, điều kiện sức khoẻ sa sút bị ảnh hưởng do bệnh tật, hay 
những lý do chính đáng khác, hãy tiếp tục trở lại tham dự Thánh Lễ để nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể và Hòa 
Giải.  Chúng ta không khi nào trở nên lười biếng thờ phượng Chúa khi tình trạng sức khoẻ cho phép thi hành 
bổn phận thiêng liêng đối với Chúa vì đó là cao điểm của Phụng Vụ.    

Thêm vào đó, Giáo Xứ vẫn tiếp tục điều hành như thường lệ.  Các Linh Mục, Thầy Sáu, nhân viên, và nhiều 
anh chị em thiện nguyện vẫn bảo trì, gìn giữ cơ sở theo đúng hướng dẫn an toàn.  Các phí tổn như điện, 
nước, gas, và bảo hiểm, và nhiều chi tiêu khác vẫn phải được chi trả hàng tháng.  Tất cả những khoản chi 
tiêu này vẫn đến từ bổn phận trách nhiệm của mọi người như là người quản lý tốt bao gồm: thời giờ (tham dự 
Thánh Lễ), tài năng (khả năng hát, đàn, thợ điện, nước, .v.v. đóng góp công sức); tài chánh (dâng hiến).  
Chúng ta không xin tiền trong khi tham dự Thánh Lễ như mọi khi nhưng vẫn có các cách như sau: 

1- Dùng hệ thống phong thư đã gửi về, viết check cho Giáo Xứ, dám stamps, và gửi về văn phòng. 
2- Dùng hệ thống trên online giving trên website của Giáo Xứ theo hướng dẫn chi tiết bên dưới. 
3- Khi tham dự Thánh Lễ có những thùng dâng hiến để phía cuối của Nhà Thờ, Hội Trường, và Trung 

Tâm Sinh Hoạt dễ dàng cho mọi người bỏ vào thùng các tiền dâng hiến.   

Xin tất cả mọi người cùng hết lòng tuân thủ các hướng dẫn chung với mục đích giúp chúng ta gìn giữ sức 
khoẻ chính cá nhân mình, cũng như những anh chị em khác khi tham dự Thánh Lễ.  Chúng ta vẫn luôn luôn 
cầu nguyện cho tất cả những vị cao niên, bệnh tật, và những người chăm lo sức khoẻ cho họ, cũng như các 
bác sĩ, y tá, và các chuyên môn khác nhau được bằng an.  Mong rằng cơn đại dịch sớm được dập tắt, và 
thuốc chủng, cũng như các phương cách chữa trị sẽ thành công và áp dụng trị liệu trong tương lai gần.   

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Lavang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam gìn giữ tất cả con cái 
Chúa tại Giáo Xứ được bằng an, và mạnh khoẻ trong thời gian này; và xin Chúa ban cho chúng ta mọi người 
mau sớm trở lại bình thường thờ phượng Chúa, sinh hoạt lại và phát triển đời sống thiêng liêng. 

Lm. Phêrô Vũ Ngọc Đức 



THÔNG TIN TÀI CHÁNH GIÁO XỨ 

Trận đại dịch Corona-19 lây lan trên toàn thế giới kể từ đầu năm đến nay đã gây nhiều thiệt hại đáng kể, 
trong đó việc tiếp xúc đã bị hạn chế tối đa gồm cả việc tự do hội họp và thờ phượng. Tất cả các giáo xứ trên 
toàn Hoa Kỳ đã phải đóng cửa và nay tuy được nới lỏng đôi chút nếu tuân theo hướng dẫn của chính quyền 
đia phương.   

Giáo xứ chúng ta cũng đã phải đình trệ mọi sinh hoạt, hoặc sinh hoạt rất chừng mực kể từ tháng Ba đến nay. 
Giáo dân chỉ được dự lễ trực tuyến và nay tuy đã được phép đến nhà thờ nhưng rất giới hạn trong phạm vi 
cho phép. Tuy nhiên, việc điều hành giáo xứ không vì thế mà được miễn trừ. 

Từ tháng Ba, ngân sách điều hành của giáo xứ đã sút giảm trên 70% (trung bình quyên góp được $3,000 mỗi 
tuần so với $12,000 như thường lệ, tức còn khoảng 1/4). Từ tháng 6, khi được nới lỏng và cho phép việc 
tham dự thánh lễ giãn cách tại nhà thờ, lòng quảng đại của các thành viên giáo xứ đã giúp cho Quỹ Điều 
hành trung bình mỗi tuần $8,000, tuy còn 30% dưới mục tiêu cần có.  

Các giáo xứ Hoa Kỳ đã có những sáng kiến cũng như tham khảo những đề nghị của các giáo phận nhằm tạo 
những phương cách cho các tín hữu cộng tác và giúp cho giáo xứ trong việc quản trị và điều hành trong thời 
gian khó khăn này. Giáo xứ chúng ta cũng đề ra chương trình Dâng Hiến – Online Giving trên mạng xã hội 
tại website: https://giving.parishsoft.com/app/giving/gxdmvn 

Chương trình này do công ty SundayVisitor quản trị rất cẩn mật, an toàn và tiện lợi. Việc dâng hiến có thể 
thay thế hệ thống phong thư hàng tuần, hoặc cho phép dâng hiến tự động mỗi tuần hoặc mỗi tháng. Xin các 
gia đình và các thành viên xem xét và cộng tác với giáo xứ trong việc điều hành. Giáo xứ tin tưởng vào lòng 
nhiệt thành và quảng đại của các thành viên và các gia đình. 

THỜI SỰ VỀ COVID-19 

Những thông tin liên quan đến Covid-19 qua các phương tiện truyền thông, xảy ra trong mùa bầu cử 2020, 
đã không đưa ra những thông tin trung thực nhưng nhằm mục đích tuyên truyền cho chiến dịch bầu cử và 
bóp méo sự thật nhằm gây hoang mang cho dân chúng. Tính đến ngày 2/9, trên website của CDC ghi có 
tổng cộng 184,083 chết, nhưng trong số người chết được cho là do Covid 19 thì trong báo cáo tuần qua 
cũng từ CDC, chỉ có 6% trong số đó thực sự chết vì covid 19, tức khoảng 11,000 người, số còn lại chết 
trong khi có “những vấn đề về sức khỏe và các nguyên nhân gây tử vong khác” (According to the 
report, only 6% of deaths have COVID-19 as the only cause mentioned, revealing that 94% of patients who 
died from coronavirus also had other “health conditions and contributing causes.” ) Chúng ta nên kiểm 
chứng nhiều nguồn thông tin để kiểm chứng đâu là sự thật và đâu là do mục tiêu chính trị. 

BẦU CỬ VÀ GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI – BẦU CHO AI? 

Cuộc bầu cử toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 sắp tới cho các vị trí từ tổng tống đến các nghị sĩ, dân 
biểu liên bang, tiểu bang cũng như các đại biểu địa phương. Đây là cuộc bầu cử quan trọng có tầm ảnh 
hưởng đến cả quốc gia và thế giới, do đó mọi người cần suy nghĩ cẩn thận theo lương tâm của mình. 

Giáo hội không bao giờ ủng hộ một cá nhân hay đảng phái nào, tuy nhiên chúng ta cần xem xét đường lối 
và chính sách của mỗi ứng viên, liệu xem các chính sách và đường lối đó có phù hợp với đức tin và giáo 
huấn của giáo hội hay không. 

Mỗi lá phiếu chính là tiếng nói của mỗi người dân. Hãy thực hiện bổn phận và quyền công dân của mình! 

CHÚ Ý: Trên website của giáo xứ vẫn có tờ Thông Tin – Mục Vụ hàng tuần,  
xin xem tại: http://www.giaoxuducmevietnam.org/ 
 


