
     
 

Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 

Ngày 7  tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi Quý vị Đặc trách các Hội đồng, Hội đoàn, Ban Ngành & Giáo khu,  

Hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020 vừa qua, Đức Cha Edward Burns của Giáo phận Dallas đã 

ra một bản hướng dẫn mới về việc cho phép có thêm Thánh lễ hằng ngày trong Giai đoạn 2 của tiến trình 

mở cửa nhà thờ trở lại mà dựa theo đó kể từ thứ Hai ngày 15 tháng 6, ngoài Thánh Lễ 7am, Giáo xứ của 

chúng ta sẽ có thêm Thánh Lễ hằng ngày lúc 7pm (từ thứ Hai đến thứ Sáu) và 8am (thứ Bảy). Giáo xứ 

vẫn chưa được phép cử hành Thánh Lễ Chúa nhật cho công chúng. Vì thế, các tín hữu trong Giáo phận 

Dallas vẫn tiếp tục được miễn chuẩn bổn phận tham dự Thánh lễ Chúa nhật và những ngày lễ buộc mặc 

dầu có thể hiệp thông trong các Thánh lễ được phát trực tuyến và lưu giữ trên website của giáo xứ 

dmhcg.org lúc 7 giờ sáng (thứ Hai đến thứ Sáu), 8 giờ sáng (thứ Bảy) và 10 giờ sáng (Chúa nhật). 

Ngoài ra, như đã thông báo trong Bản Tin Mục Vụ online vào Chúa nhật 31/5/2020, Giáo xứ của 

chúng ta sẽ có một số thay đổi về nhân sự như sau: (1) Ngày 01/06/2020, Thầy Phó tế Gioakim Nguyễn 

Duy Lộc, C.Ss.R., thuộc Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại đã được Bề trên cử về Giáo xứ Đức 

Mẹ Hằng Cứu Giúp phục vụ cho đến khi thụ phong linh mục vào thứ Bảy ngày 7/11/2020; (2) Ngày 

12/06/2020, Thầy Hoàng Thiên, C.Ss.R., thuộc Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Denver (Mỹ) sẽ rời khỏi Giáo 

xứ sau thời gian thực tập mục vụ kể từ đầu tháng 1/2020. Thầy sẽ tiếp tục Năm Thực Tập Mục Vụ 

(Pastoral Year) tại New Orleans; (3) Ngày 14/06/2020, Sơ Janine Trần Vân, CMR, sẽ chấm dứt 8 năm 

phụ trách Chương trình Giáo lý tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và được Sơ Bề trên Dòng Trinh 

Vương cử về Nhà dòng Springfield (Missouri) để giúp Chương trình Giáo lý của Giáo phận Springfield-

Cape Girardeau; (4) Ngày 23/06/2020, Cha Phó xứ Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R., sẽ rời khỏi Giáo 

xứ để về Nhà dòng ở Long Beach (CA) để làm Phó Giáo tập cho các tập sinh kể từ ngày 01/07/2020. 

Vì hoàn cảnh khó khăn hiện nay do đại dịch Covid-19, Giáo xứ chỉ tổ chức chính thức một Thánh 

lễ Tạ ơn chung lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 13/6/2020 cho Cha Phó xứ và Sơ Vân. Vì thế, tôi kính 

mời Quý Trưởng hoặc đại diện của các Hội đồng, Hội đoàn, Ban ngành, Giáo khu đến tham dự Thánh 

lễ để hiệp thông cầu nguyện cho Cha Phó và Sơ Vân trong sứ vụ mới. Sau Thánh Lễ, Giáo xứ sẽ không 

có qui tụ để dùng bữa chung với nhau nhưng chỉ có các hộp đồ ăn để sẵn. 

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho Quý Ông Bà và Anh 

Chị Em luôn được mạnh khỏe và bình an. 

 

Lm Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.  

 

TB: Những ai đi lễ nhớ đeo khẩu trang. 
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