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***KHUYẾN CÁO TRUYỀN THÔNG *** 

 

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PÉREZ ĐỀ NGHỊ THÁNH LỄ CHO NHỮNG NGƯỜI 

BỊ  ẢNH HƯỞNG BỞI BỆNH DỊCH COVID-19;  

GIÁO DÂN ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH THÔNG CÔNG QUA 

LIVESTREAM VIDEO 
 

Bắt đầu từ 11 giờ sáng Chúa Nhật ngày 15 tháng 3, các thánh lễ cử hành tại nhà thờ Chính Tòa Chư 

Thánh Phêrô và Phaolô, nhà thờ Thánh Mẫu của Tổng Giáo Phận, sẽ được trực tiếp truyền đi trên hệ 

thống mạng của Tổng Giáo Phận Philadelphia cũng như trên các trang Facebook của Tổng Giáo Phận và 

của Đức Tổng Giám Mục Nelson J. Pérez. 

 

Các thánh lễ trực tiếp trên mạng sẽ được liên tiếp truyền đi và được cung cấp hàng tuần và được coi là 

một phương thức bổ túc dành cho mọi cá nhân muốn thông công thánh lễ Chúa Nhật trong suốt thời gian 

bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch COVID-19.  

 

Tổng Giám Mục Nelson J. Pérez sẽ chủ tế và giảng thuyết cho Thánh Lễ vào Chúa Nhật này. Giáo dân 

được khuyến khích tham dự qua hình thức livestream. Tổng Giám Mục Pérez sẽ cửa hành Thánh Lể cho 

tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch COVID-19 khắp nơi cũng như cho những người làm việc 

cung cấp các dịch vụ y tế và an toàn cho mọi người trên thế giới. 

 

Các nối kết trực tiếp truyền đi có thể tìm trên các mạng sau đây. 

https://archphila.org 

https://www.facebook.com/ArchPhila 

https://www.facebook/com/ArchbishopPerez/ 

 

# # # 

 

Ghi chú: Để hiệp nhất với các Đức Giám Mục của tiểu bang Pennsylvania, Tổng Giám Mục Nelson J. 

Pérez đã giải thể luật bó buộc các giáo dân trong Tổng Giáo Phận Philadelpia phải tham dự Thánh Lễ 

 

https://archphila.org/
https://www.facebook.com/ArchPhila
https://www.facebook/com/ArchbishopPerez/


Chúa Nhật. Điều này có thể tìm trên mạng  http://archphila.org/statement-of-archbishop-nelson-j-perez-

regarding-dispensation-from-the-obligation-to-attend-sunday-mass/  

 

Không có hộp để gắn nhận trực tiếp. Những người quay phim và thợ chụp ảnh có giấy phép làm việc 

cần tránh đường lên xuống cung thánh ở giữa nhà thờ.  
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