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Các bạn thân mến trong Đức Kitô,

 Khi suy ngẫm về ngày lễ kỷ niệm sinh nhật của đất nước vĩ đại của chúng ta, những lời thường được 
nhắc nhở của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã hiện lên trong trí nhớ, “Tự do không phải là làm những 
gì chúng ta thích, mà là được trao quyền để làm những gì chúng ta nên làm.” Như các bạn biết, Thống đốc 
Abbott đã đặt lại các hạn chế đối với các cơ sở kinh doanh không thể duy trì tuân thủ ba (3) biện pháp cơ 
bản để đảm bảo an toàn cho công nhân và cộng đồng: Vệ sinh / Sạch sẽ (rửa tay) , Khoảng cách giữa 
người với nhau, việc sử dụng khẩu trang hoặc khăn che mặt. Ông đã tiếp tục ban hành một mệnh lệnh 
hành pháp yêu cầu đeo khẩu trang và các loại che mặt với một khuyến nghị mạnh mẽ rằng cần đeo khẩu trang 
trong các giờ thờ phượng kinh nguyện. Điều quan trọng cần lưu ý là những gì Thống đốc đang giải quyết 
không phải là những biện pháp này không hiệu quả, nhưng là mọi người đã không chu toàn trách nhiệm trong 
việc áp dụng chúng dẫn đến những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và nền kinh tế của chúng ta.

 Chúng ta với tư cách là một giáo hội địa phương của Giáo phận Fort Worth đã liên tục thi hành chu 
đáo việc này kể từ ngày 2 tháng 5, khi chúng ta trở lại cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự, là một khía cạnh 
thiết yếu cho việc thực thi quyền tự do tôn giáo của chúng ta. Trong thư gửi cho các bạn tuần trước, tôi đã 
nhắc nhở rằng hoàn cảnh xảy ra đại dịch và sức ảnh hưởng của nó đối với xã hội công đoàn làm cho việc buộc 
tham dự thánh lễ Chúa Nhật nay không còn là điều buộc nữa. Tôi cũng nhấn mạnh lại sự cần thiết cho các ứng 
dụng quan trọng và trách nhiệm tuân giữ cả ba ứng dụng biện pháp và nghi thức nêu trên vì lợi ích an toàn của 
tất cả những người liên quan (đặc biệt là người già và người yếu thế) đối với việc cử hành Thánh lễ và các bí 
tích khác.

 Thực tế là rất nhiều người trong các bạn đã vượt lên mức độ trách nhiệm này với sự tự chủ và thậm chí 
dũng cảm đủ để không loại trừ thực tế rằng mỗi chúng ta có thể tự mình phát triển một cách không ngờ đặc 
biệt là sau vài tháng xảy ra đại dịch với những áp lực kèm theo. Tôi đặc biệt khuyên các bạn nên dành cuối 
tuần này và những ngày cuối tuần tiếp theo để kiểm xét lại các thực hành của chúng ta trong các Thánh lễ và 
chúng ta cần tuân giữ nghiêm ngặt các biện pháp này với tinh thần đoàn kết và bác ái. Nói cách khác, chúng ta 
có trách nhiệm đảm bảo rằng những gì chúng ta dự định làm liên quan đến mức độ an toàn đúng theo những gì 
đang muốn được hoàn thành. Một số khu vực cần kiểm soát cho được hoàn hảo bao gồm: ban trật tự/phụng vụ 
gặp các tín hữu ở cửa và dẫn họ đến chỗ ngồi được ấn định, quí vị trật tự/phụng vụ mời họ ra về sau lễ va dẫn 
mọi người ra khỏi nhà thờ một cách có trật tự để ngăn chặn không bị gom thành những nhóm nhỏ, sát trùng 
thường xuyên, việc mang khẩu trang của các tín hữu và giáo sĩ (lúc bình thường im lặng) trong suốt Thánh lễ.

Thư Mục Vụ

Gửi tới Quí Linh Mục, Phó Tế, Chủng Sinh, Tu Sĩ Nam Nữ, Cộng Đoàn Dân Chúa thuộc 
Giáo Phận Fort Worth
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 Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau thi hành để làm gương tốt về phương cách giáo hội địa phương có thể 
cùng nhau cử hành việc thờ phượng một cách an toàn giữa đại dịch này. Hãy tiếp tục cùng nhau đoàn kết thực 
hiện một cách nghiêm chỉnh trong việc áp dụng các biện pháp an toàn và chúng ta những thành phần lãnh đạo 
sẽ cùng nhau loan truyền thông điệp nhắn gửi đến xã hội hôm nay là điều rất cần thiết. Tôi mãi nhớ trong kinh 
nguyện,

Tình huynh đệ trong Chúa Kitô,

Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA
Giám mục Giáo phận Fort Worth
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