Mary, Queen of All Saints Parish
Phase I: Re-Opening of Churches for Public Masses
BẢNG THÔNG TIN
MASSES bắt đầu JUNE 13-14, 2020
Chào mừng! Giám mục Sullivan đã tuyên bố rằng tất cả các giáo xứ trong Giáo phận Camden
có thể mở nhà thờ va cu hanh cac thanh le bắt đầu June 13-14. Tất cả các giáo xứ đã được
hướng dẫn từ Giáo phận nên thực hiện kế hoạch có sức chứa 25% công suất nhà thờ, gui
khoang cách xa xã hội nghiêm ngặt. Việc chuyển đổi mở lại các nhà thờ trong Giai đoạn I sẽ
không dễ dàng. Có nhiều điều cần điều chỉnh. Đây là những thay đổi cần thiết để bảo vệ tất cả
chúng ta. Hãy tôn trọng và giữ những hướng dẫn này để đảm bảo rằng mọi người đều có thể
thờ phượng một cách an toàn.
Giai đoạn I sẽ có hiệu lực trong bao lâu? Tại thời điểm này, chúng tôi không biết Giai đoạn tôi
sẽ kéo dài bao lâu, nhưng Giáo phận sẽ tiếp tục dựa vào các mệnh lệnh và nhiệm vụ của chinh
quyen NJ.
Trong giai đoạn tôi có phải tham dự đại chúng không? Số giám mục Sullivan đã cấp kỳ cho mọi
người trong Camden Giáo Phận từ nghĩa vụ tham dự Thánh Lễ trong Giai đoạn I Điều này có
nghĩa rằng những người có vấn đề sức khỏe mãn tính, những người đã có những lo ngại về
tham dự các cuộc tụ họp công cộng và những người 65 tuổi trở lên có thể ở tại nhà thay vì
tham dự thánh lễ. Trong giai đoạn I, chúng ta sẽ có một thánh lễ trực tuyến mỗi Chủ nhật cho
những người không thể tham dự.
Lịch trình thánh lễ sẽ giữ nguyên? Có Thứ Bảy: 4:30 PM và 6:30 PM (Tây Ban Nha) Chủ nhật:
8:30 AM và 10:30 AM Thánh Lễ hàng ngày Thứ Hai-Thứ Sáu 8:00AM thánh lễ
Trong Giai đoạn I, bạn có thể chọn tham dự hàng ngày thường có số lượng người tham dự ít
hơn so với số đông vào cuối tuần.
Có bao nhiêu người sẽ có thể tham dự thánh lễ? Sẽ có thay đổi ở nơi mọi người có thể chọn
ngồi?
Sức chứa cho nhà thờ của chúng tôi trong Giai đoạn I là 130 người. Trong Giai đoạn I, Giáo
phận đã chỉ đạo các giáo xứ lập kế hoạch cho 25% công suất của tổng công suất cua nhà thờ.

Nha tho có thể chứa 530 người trong các tín đồ. Các dàn hợp xướng và phòng khóc không
được tính.
Chúng tôi đã lên kế hoạch để ngồi mọi người 3 hàng ghế, và đảm bảo rằng mọi người là 6 feet
một phần trong các hàng ghế. Gia đình có thể ngồi gần nhau. Những người tham dự một mình
cần phải cách người khác 6 feet. Chúng ta không thể có người đứng ở phía sau nhà thờ hoặc
tiền sảnh trong đại chúng.
Tôi có cần khau trang không? C
 ác bạn, mọi người tham dự Thánh lễ bắt buộc phải đeo khau

trang (ưu tiên đeo khau trang vải) Bạn phải giữ khau trang trong suốt Thánh lễ, trừ khi được
rước lễ.
Mọi thứ sẽ khác như thế nào khi mọi người đến Nhà thờ? Có 2 cửa ENTRANCE CHỈ phải đối
mặt với Camden Ave (xem Cửa A & C trên Bản đồ). Cửa nhà thờ sẽ mở bình thường 30 phút
trước khi bắt đầu cho phép thời gian dọn dẹp nhà thờ giữa các Thánh lễ. Chúng tôi yêu cầu
mọi người chờ đợi trên Camden Ave. Bạn sẽ cần tuân theo các dấu hiệu va khoang cách xa
cua xã hội. Chúng tôi sẽ có những người hướng dẫn trước nha tho, hướng dẫn mọi người
vào nha tho. Điều quan trọng là có các thành viên gia đình đứng xếp hàng cùng nhau, để họ có
thể ngồi cùng nhau khi vào Nhà thờ. Điều này cũng áp dụng cho các cặp vợ chồng.
Mọi người sẽ ngồi trong Nhà thờ như thế nào? Mọi người có thể chọn vị trí của họ? Khi mọi
người vào Nhà thờ, có những người hướng dẫn sẽ đưa họ đến chỗ ngồi của họ. Mọi người sẽ
được yêu cầu sử dụng các chất khử trùng tay được đặt gần cửa ra vào trước khi đi đến hàng
ghe của họ.
Chúng ta cần phải thích nghi với các gia đình và những người tham dự một mình . Chúng tôi sẽ
ngồi mọi người từ phía truoc hàng ghế Nhà thờ đến các hàng ghế sau. Tại thời điểm này,
không ai có thể chọn ngồi trong khu vực mà họ đã quen.
Ngày xưa người ta có truyền thống ngồi với đại gia đình hay bạn bè? Họ sẽ đến va vào những
thời điểm khác nhau nhưng điền vào hàng. Trong giai đoạn I, chúng tôi đang ngồi mọi người từ
trước ra sau. Không ai có thể lưu địa điểm trong pew cho những người đến sau.
Chúng tôi yêu cầu một khi bạn đã ngồi, xin vui lòng ở lại trong hàng của bạn. Trong Giai đoạn I,
chúng tôi yêu cầu mọi người không giao tiếp trước khi bắt đầu thanh le và sau khi họ rời khỏi
nhà thờ. Chúng tôi sẽ không có nến để thắp sáng.

Nhà vệ sinh sẽ có sẵn để sử dụng? Phòng vệ sinh trong phòng giải lao sẽ bị khóa. Một trong
những hướng dẫn viên ngồi trong last tew sẽ có chìa khóa phòng vệ sinh trong trường hợp
cần thiết khẩn cấp. Chúng tôi hiểu rằng một số người có nhu cầu thực sự sử dụng nhà vệ
sinh. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng khi đang nhà vệ sinh được sử dụng, chỉ một người có thể
đứng trong khu vực sảnh. Trẻ em cần sử dụng phải nhà vệ sinh phải co người lớn đi kèm.
Những thay đổi đã được thực hiện cho Thánh lễ? Đ iều gì sẽ khác? Sẽ có âm nhạc cho thánh

lễ? Tất cả các thanh vinh đã được loại bỏ khỏi pews. Chúng tôi sẽ có các bài đọc cho Thánh Lễ
được in trong bản tin mà bạn sẽ nhận được khi vào. Do vấn đề bản quyền, các bài thánh ca sẽ
không được in trong bản tin. Linh mục sẽ xuong ca từ thánh lễ đến bàn thờ để bắt đầu thánh
lễ. Phụng vụ Lời Chúa cũng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không có bộ sưu tập Offertory của đám
rước Offertory.
Chúng ta vẫn sẽ có âm nhạc trong Thánh lễ? Đúng. Chúng tôi sẽ có một nhạc sĩ và xuong ca
nhưng không có dàn hợp xướng ở mỗi đoàn. Chúng tôi hiểu rằng có thể khác nhau khi hát với
khau trang, nhưng chúng tôi khuyến khích mọi người tham gia ...
Khi nào tôi có thể đưa tien bo ro của mình? Sẽ có hướng dẫn tại các cửa thoát hiểm với các
hộp . Bạn có thể đặt tien của bạn trong hộp khi bạn ra ve .
Chúng ta có thể nhận hiệp thông không? Khi nào sẽ trong Thánh lễ? Đúng! Bí tích
Thánh Thể là trọng tâm chính của Thánh lễ. Trong Giai đoạn I, Sự phân phát hiệp

thông bây giờ sẽ là sau khi Linh mục ban phước lành cuối cùng. Linh mục sẽ ban Bí
tích Thánh Thể vào phần bình thường của Thánh lễ sau đó đặt ciboria vào đền tạm. Khi
linh mục ban phước lành cuối cùng.
Linh mục, phó tế hoặc thừa tác viên Thánh Thể sẽ đến trạm rước lễ. Lúc đó họ sẽ đeo khau
trang. Sẽ có một gian hàng với chất khử trùng tay. Phó tế linh mục hoặc Bộ trưởng Thánh Thể
có thể đặt ciboria trên giá đỡ khi họ cảm thấy cần phải rửa tay.
Phân phối hiệp thông sẽ giống nhau?Không.Để gui khoang cach, chúng ta sẽ không có người
xuống lối đi chính để chờ rước lễ. Hai Trạm rước lễ sẽ được đặt ở cuối các lối đi bên cạnh khu
bảo tồn. Một hướng dẫn viên sẽ dẫn mọi người ra khỏi mỗi hàng, đảm bảo rằng tất cả mọi
người đều phai gui khang cach 6 feet trong pew và trên lối đi
Quan trọng: Vui lòng lấy khau trang của bạn ra khỏi khuôn mặt của bạn trước khi bạn tiếp cận
rước lễ. Bạn không được đeo bất kỳ loại găng tay nào khi nhận rước lễ trên tay. Vì lý do sức

khỏe và an toàn, chúng tôi khuyến khích giáo dân tiếp nhận rước lễ trong tay bạn. Nếu ai đó
thực sự muốn rước lễ bằng lưỡi, chúng tôi yêu cầu họ đợi cho đến khi kết thúc, điều này sẽ
cho phó tế linh mục hoặc Bộ trưởng Thánh Thể có thời gian để rửa tay.
Khi nào người ta phải rời khỏi nha tho? L àm thế nào và những cánh cửa nào chúng ta sử dụng?
Sau khi mỗi người nhận Bí tích Thánh Thể, họ phải rời khỏi noi rước lễ, đeo mặt nạ và sau một
lúc cầu nguyện ngắn ngủi và đi về phía cửa thoát hiểm. Cửa D và E (xem Bản đồ) rất gần với các
Trạm rước lễ. Mọi người cũng có thể đi bộ đến lối đi chính về phía cửa chính (Cửa B).

Sẽ có hướng dẫn gần cửa thoát hiểm với các hộp bộ sưu tập. Điều quan trọng cần nhớ là khi
bạn rời khỏi Nhà thờ, bạn được yêu cầu đi thẳng về phía những chiếc xe của mình. Xin nhớ
rằng gui khoang cách xã hội.
Nhà thờ sẽ được làm sạch như thế nào và khi nào? Nhà thờ đã được làm sạch hoàn toàn vào
tháng Tư và tháng Năm. K
 hi chúng tôi bắt đầu với Giai đoạn I, Nhà thờ sẽ được dọn dẹp

ngay lập tức sau mỗi Thánh lễ (cuối tuần và hàng ngày) Chúng tôi sẽ có một nhóm tình nguyện
viên sẽ vệ sinh cửa, tay cầm, lan can bên ngoài nhà thờ và. cửa ra vào, nha ve sinh, và các
hàng ghe bên trong nhà thờ .. Hiện tại chúng tôi có tình nguyện viên nhưng chúng tôi sẽ cần
nhiều người hơn để giúp đỡ trong những tuần tới. giúp đỡ của bạn sẽ được đánh giá cao.
Xung tội sẽ được tổ chức? Vâng.Trong Giai đoạn I, Confession sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy từ 1: 30-2:
30pm. Sẽ không còn những lời xưng tội vào lúc 3: 30-4: 15 chiều để cho phép các tình nguyện viên vệ
sinh Giáo hội.
Những lời xung tội hiện đang được lắng nghe trong giáo đường linh mục. Để có sự xa cách xã hội
nghiêm ngặt, cần phải có hơn 6 feet giữa linh mục và giao dân. Mọi người sẽ theo dấu hiệu đến nhà
thờ, giữ xã hội xa cách.
Các phần khác được thêm vào: Tang lễ được cho phép trong nhà thờ, phải tuân theo khả năng chỗ
ngồi và khoảng cách xã hội.
Rửa tội:

Giáo dân, Thư mở / Bảng thông tin

Kính gửi (các) Giáo dân
Tôi hiểu rằng những tháng vừa qua đã thử thách mọi người theo nhiều cách khác nhau.
Những thay đổi mà đại dịch gây ra đã đến khá nhanh vào tháng 3 và nó đã ảnh hưởng
đến mọi người theo những cách khác nhau. Nhiều người đã bị buộc phải ở nhà, không
giao tiếp với gia đình và bạn bè. Nhiều người đã mất việc và gia đình đã có người thân
qua đời. Đại dịch chắc chắn đã ảnh hưởng đến đời sống tôn giáo của chúng ta, đặc biệt
là việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Là linh mục của bạn, tôi đã bỏ lỡ việc cử hành
Thánh lễ mà không có tất cả các thành viên của giáo xứ chúng ta ngồi trong các hàng
ghế.
Trong những tháng vừa qua, nhà thờ đã mở cửa để cầu nguyện và xưng tội riêng. Tôi
đã bị hạ mình bởi sự chân thành của những người đã đến nhà thờ hoặc đứng trước
bức tượng của Mary trong lời cầu nguyện thầm lặng. Tôi hiểu rằng bây giờ có một
người khao khát được trở lại nhà thờ, tham dự thánh lễ và nhận các bí tích như chúng
ta vẫn luôn làm trước đây. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng tôi sẽ có những hạn chế
nhất định mà chúng tôi phải tuân theo. Giám mục Sullivan đã đồng ý cho phép các giáo
xứ trong Giáo phận Camden mở lại cho Giai đoạn I, bắt đầu vào ngày June 13-14.
Chúng tôi không biết Giai đoạn tôi sẽ kéo dài bao lâu, nhưng Giáo phận sẽ tiếp tục dựa
vào các mệnh lệnh của bang NJ. Các giáo dân cần tuân theo các hướng dẫn nghiêm
ngặt sẽ thay đổi khả năng ngồi của nhà thờ, cách chúng tôi vào và ra khỏi nhà thờ, đeo
mặt nạ trong nhà thờ và sự phân phối hiệp thông ĐGM Sullivan cho tất cả các linh mục
chủ trương, với sự giúp đỡ của giáo dân dành riêng cho chúng tôi nộp kế hoạch vào 29

hiểu rằng các hướng dẫn sẽ thay đổi tất cả chúng ta đã tham dự Thánh
tháng năm.Tôi

Lễ trong quá khứ. ĐGM Sullivan đã cấp kỳ đến Camden Giáo Phận từ nghĩa vụ tham
dự Thánh Lễ trong giai đoạn I. này có nghĩa rằng những người có van de ve suc khoe,
những người đã va dang lo ngại về tham dự họp mặt công cộng và những
tuổi 65 tuoi trở lên có thể ở lại nhà ở thời gian này. Trong Giai đoạn I, chúng tôi
sẽ có một Thánh lễ phát trực tiếp vào mỗi Chủ nhật cho những người không thể tham
dự. Sức chứa của tòa nhà hiện tại là 530 người. Chúng tôi được phép lập kế hoạch
cho 25% công suất trong Giai đoạn I. Do đó, sức chứa của nha tho là 130 người.
Chúng tôi sẽ ngồi mọi người cứ 3 hang ghe. Các gia đình có thể ngồi cùng nhau nhưng
những người tham dự sẽ cần ngồi cách nhau 6 feet. Mọi người tham dự được yêu cầu

đeo khẩu trang (nên đeo khẩu trang bằng vải) Sẽ có hướng dẫn viên tình nguyện ngồi
cho mọi người tham dự. Không ai có thể chọn vị trí của họ trong nhà thờ. Chúng tôi sẽ
có ENTRANCE CHỈ và E
 XIT CHỈ cửa cho nhà thờ.
Chúng tôi sẽ tiếp tục có lịch trình Thánh lễ cuối tuần đều đặn và chúng tôi cũng sẽ có
Thánh Lễ hàng ngày Thứ Hai Thứ Sáu lúc 8 giờ sáng. Trong Giai đoạn I, thay vì tham
dự các Thánh lễ cuối tuần, bạn có thể chọn tham dự Thánh lễ hàng ngày thường có số
người tham dự nhỏ hơn. Nhà thờ sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 4 giờ chiều
để cầu nguyện riêng. Hãy dành thời gian đến thăm nhà thờ trong thời gian này nếu bạn
không thể ở trong một đám đông lớn.
Tôi yêu cầu bạn đọc Bảng thông tin kèm theo nhiều lần. Họ có thể đưa ra một ý tưởng
tốt hơn về cách vào và ra khỏi Giáo hội, kế hoạch xa cách và chỗ ngồi xã hội, và sự
phân phát Hiệp thông sẽ ở cuối Thánh lễ. Tôi hiểu rằng kế hoạch mở lại có rất nhiều
thông tin để nhận và chấp nhận.
Tôi rất biết ơn nhiều người đã ủng hộ giáo xứ và phòng đựng thức ăn trong những
tháng qua và cho những người đã tình nguyện giúp đỡ trong Giai đoạn I.
Điều quan trọng cần nhớ là các môn đệ phải điều chỉnh nhiều thay đổi sau khi Chúa
Giêsu chết và Phục sinh. . Họ cần phải dựa vào các anh sang của Chúa Thánh Thần
để đối phó với những thay đổi và tin tưởng rằng Chúa Giêsu đã ở với họ. Tôi yêu cầu
bạn cởi mở với Chúa Thánh Thần trong quá trình chuyển đổi này về cách chúng ta sẽ
tham dự Thánh lễ.
Tôi hiểu rằng nhiều giáo dân làm không có quyền truy cập internet và có thể có nhiều
câu hỏi hơn, xin vui lòng liên hệ với tôi theo số 856-662-2721. Nếu bạn có quyền truy
cập internet, bạn có thể liên hệ với tôi tại maryqueenofallsaints@comcast.net. Ngoài
ra, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng thông tin trên trang web của giáo xứ
www.maryqueenofallsaints.org

Trân trọng
Fr. Ed Friel

