Tin vui - Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ trở lại
Kính thưa quý Anh Chị Em,
Tạ ơn Chúa chúng ta đã bước vào giai đoạn II trong thời gian giãn cách xã hội. Tổng Giáo
Phận đã cho phép chúng ta được dâng Thánh Lễ trở lại với điều kiện chúng ta phải áp dụng
triệt để những điều luật Tổng Giáo Phận yêu cầu, cốt là để bảo vệ an toàn sức khoẻ tuyệt đối
cho những người đến tham dự Thánh Lễ.
Hội Đồng Mục Vụ và Ban An Ninh nhận tránh nhiệm hướng dẫn chúng ta thực hiện những gì
Tổng Giáo Phận yêu cầu. Xin anh chị em vui lòng theo sự hướng dẫn của Hội Đồng Mục Vụ
và Ban An Ninh vì tất cả sự tốt lành nhất cho mọi người trong Giáo Xứ chúng ta.
Giáo Xứ sẽ chính thức có Thánh Lễ trở lại bắt đầu vào chiều Thứ Bảy tuần tới đây (20/6). Để
tránh vượt quá số người được phép tham dự (80 người), xin anh chị em vui lòng ghi danh
tham dự Thánh Lễ bắt đầu từ thứ Hai hàng tuần. Các cha sẵn sàng mở thêm Thánh Lễ để
sao có thể đáp ứng được tất cả mọi người đến tham dự Thánh Lễ, do vậy hãy cố gắng ghi
danh để các cha biết định liệu và xin tuyệt đối đừng đến tham dự Thánh Lễ nếu chưa ghi
danh.
Ghi Danh tham dự Thánh Lễ tại đây với tên: Giáo xứ Đức Mẹ Lavang Ottawa (cẩn thận kẻo
lộn với tên "Lavang Las Vegas"):
http://www.massreg.org
Nếu quý anh chị em có thắc mắc gì, hoặc đã ghi danh mà sau đó muốn thay đổi hay cancel,
xin vui lòng điện thoại hoặc email cho anh Trần Minh Trí, Chủ tịch HĐMV: 613-227-0353;
email: TRI.TRAN@td.com, hoặc các anh chị trong HĐMV.
Chương Trình Thánh Lễ Hàng Ngày và Chúa Nhật sẽ không có gì thay đổi (riêng ngày Thứ
Hai nếu anh chị em nào muốn tham dự Thánh Lễ trong ngày day off của các cha thì xin mời
đến tự nhiên).
+ Thánh Lễ Chúa Nhật:
- Thứ Bảy: 7:00 PM
- Chúa Nhật: 9:30 AM, 11:30 AM & 5:00 PM
+ Thánh Lễ Trong Tuần:
- Thứ Hai: 7 AM (Nếu Lễ Trọng, Lễ Đức Mẹ hay Lễ Đặc Biệt sẽ chuyển vào ban chiều)
- Thứ Ba - Thứ Sáu: 7 PM
- Thứ Bảy: 10 AM (Kính Đức Mẹ)
+ Lưu ý:
Bắt đầu từ ngày có Thánh Lễ trở lại, Giáo Xứ sẽ không còn trực tuyến Thánh Lễ hàng ngày
và giờ Lần Chuỗi Mân Côi. Tuy nhiên vẫn sẽ còn trực tuyến Giờ Lòng Chúa Thương Xót lúc
3 giờ chiều (Thứ Ba - Thứ Bảy), và Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 9:30 AM (dành cho những
người không thể đến tham dự Thánh Lễ được vì lý do chính đáng (các Cụ Già không đi
được, người nhiễm bệnh hay có triệu chứng bệnh Covid-19, hoặc người đang trong giai
đoạn 14 ngày cách ly, người đang đợi kết quả kiểm tra Covid-19 ...)
Xin Chúa chúc lành cho Quý Anh Chị Em,
lm. anthony nguyễn quốc dũng, cssr

