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Anh chị em thân mến,
Tôi muốn gửi lời nhắn nhủ ngắn gọn để khích lệ anh chị em trong những ngày này. Cuộc sống chúng ta bị phá vỡ khỏi
những thói quen thường ngày của công việc và trường học. Thiên Chúa sẽ sớm đưa chúng ta trở về thói quen bình thường.
Tới lúc đó, chúng ta sẽ có một cái bình thường mới.
Đức Tổng Etienne đã nhấn mạnh Giáo hội không bỏ rơi anh chị em. Chúng tôi muốn anh chị em biết rằng chúng tôi vẫn
ở đây vì anh chị em. Nếu có bất cứ điều gì khẩn cấp, xin đừng ngại gọi đến giáo xứ hoặc số điện thoại khẩn cấp. Hiện tại,
chúng tôi luôn có một nhân viên thuộc ban quản trị trực văn phòng và trả lời điện thoại mỗi ngày. Nếu sau giờ hành chánh,
chúng tôi có số điện thoại khẩn cấp để trả lời. Suốt ngày, nhà thờ sẽ mở cửa từ 12-2pm và 5-7pm mỗi ngày. Chúng tôi
cũng ngồi toà giải tội vào các giờ giải tội thường ngày. Nếu anh chị em cần gặp linh mục, xin cũng gọi điện cho chúng
tôi hoặc đến giáo xứ nếu có thể được. Cha Bazil hoặc tôi sẽ ở nhà thờ vào các giờ chỉ định mở cửa để đón chờ anh chị
em. Chúng tôi sẽ vệ sinh nhà thờ thường xuyên và thực hành việc giữ khoảng cách xã hội để được an toàn.
Khi anh chị em thiết lập một thói quen trong gia đình, tôi khuyến khích anh chị em vẫn giữ thói quen như những ngày
con cái anh chị em còn đi học, và có những giờ giấc thường xuyên như thức dậy, ăn sáng, đi học, làm việc vặt, v.v… Có
lẽ, phần chính yếu nhất của thói quen là chúng ta có thể thiết lập và cố định trong những ngày này là thói quen cầu nguyện.
khi tôi lái xe đến tu viện Dòng Kín để dâng lễ vào sáng thứ Ba, tôi nhận ra nhiều gia đình đang trải qua một loại nhà tu
bắt buộc như hiện nay. Tôi biết rằng cần một khoảng thời gian tốt để một nữ tu có thể hoà mình vào cuộc sống ở tu viện
và lâu hơn nữa đối với các gia đình. Tuy nhiên, gia đình là một giáo hội thu nhỏ và ở đó chúng ta có thể học hỏi rất nhiều
trong những ngày này, đặc biệt làm thế nào ưu tiên cho mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và gia đình chúng ta
trên hết mọi sự.
Để tiếp tục giữ sự liên kết sống động với giáo xứ, chúng tôi bắt đầu truyền hình trực tiếp Thánh Lễ hôm nay với việc cử
hành mở đầu cho Lễ Trọng Thánh Giuse lúc 7:30pm. Ngày Chúa nhật, chúng tôi sẽ dâng thánh lễ tiếng Anh lúc 9am,
tiếng Spanish lúc 11am. Chúng tôi sẽ thiết lập kênh Youtube riêng, anh chị em có thể nối kết đời sống mỗi ngày với giáo
xứ trong khi bạn đang ở nhà. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta sáng kiến trong công việc mục vụ của chúng ta
và đây là điều mới mẻ cho tôi. Tôi cũng bắt đầu đăng tải các video để phản ánh những gì đang xảy ra và để chia sẻ thông
tin. Chỉ vào website của giáo xứ và nhắp vào link đăng ký, rồi tham dự Thánh Lễ với chúng tôi. Mặc dù không giống như
tham dự Thánh Lễ bình thường, chúng ta có thể hiệp thông tinh thần và tham dự vào phụng vụ. Trong những ngày này,
khi chúng ta không thể đón nhận Thánh Thể theo thể lý, thì đó là cơ hội cho chúng ta hoàn thiện lòng trân trọng món quà
của chúng ta và ước muốn của mình được gần gũi với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Hãy mở website và kênh
YouTube để có thêm cơ hội tham gia vào cuộc sống của giáo xứ.
Nguồn tài nguyên tuyệt vời khác trong những ngày này là chương trình FORMED.ORG. Anh chị em có quyền truy cập
miễn phí qua giáo xứ để xem tất cả các chương trình hay, để giải trí và gắn kết gia đình với nhau trong những ngày này.
Nếu anh chị em chưa đăng ký, hãy truy cập vào website giáo xứ để đăng nhập.
Trên đây chỉ là một vài ý tưởng khi chúng ta bắt đầu làm quen với thói quen mới này. Nguyện xin Thánh Giuse, cột trụ
các gia đình, hướng dẫn và bảo vệ chúng ta.
Thân ái trong Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse,

Lm. Fr. Jack D. Shrum

