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Nhận Định của Đức Giám Mục Oscar Cantú  

về Quyết Định của Santa Clara County và phán quyết của TCPV 

 
Ngày 16 tháng 2 năm 2021 

 

Giáo phận San José luôn quan tâm về sức khỏe và cuộc sống của giáo dân và của dân chúng nói chung.  

Sự sống luôn đáng tôn trọng và phải được bảo vệ, kể từ khi được thụ thai cho đến khi kết thúc một cách 

tự nhiên.  Vào tháng 3 năm 2020 khi bệnh dịch COVID-19 bắt đầu hoành hành, Giáo phận San José đã 

sẵn sàng và nhanh chóng đóng cửa các nhà thờ và các trường học vì lo cho giáo dân và dân chúng.  Qua 

11 tháng cộng tác với các giới chức y tế Quận hạt và Tiểu bang, Giáo phận cùng với 54 giáo xứ và 26 

trường học luôn tích cực tuân theo những chỉ thị về an toàn. Trong mấy tháng vừa qua, chúng tôi đã 

dựa vào bằng chứng rằng trong 49 tiểu bang kia của Hoa Kỳ là những nơi được cho phép thờ phượng 

bên trong nhà thờ một cách giới hạn, việc lây nhiễm không phải do quy tụ nhau khi các biện pháp an 

toàn được tuân giữ (giữ khoảng cách, mang tấm che môi miệng, giữ vệ sinh cá nhân v.v…).  Tuy nhiên, 

cho đến nay, California vẫn còn là tiểu bang duy nhất ở Hoa kỳ không cho phép thờ phượng bên trong. 

Trong khi đó, các tiệm bán lẻ, các khu thương mại, và các tiệm chăm sóc cá nhân vẫn được cho mở. 

 

Vào tháng 12, phán quyết của Tối Cao Pháp Viện liên quan đến Giáo phận Brooklyn xác nhận nguyên 

tắc là việc thờ phượng bên trong không thể bị gây khó khăn hơn các loại kinh doanh khác, nghĩa là các 

quy luật về các tiệm buôn cũng phải được áp dụng cho việc thờ phượng bên trong.  Và đầu tháng này, 

phán quyết của TCPV liên quan đến Nhà thờ South Bay United Pentacostal đã hủy quyết định của Tiểu 

bang California ngăn cấm việc thờ phượng bên trong. 

 

Mặc dầu vậy Quận hạt Santa Clara tuyên bố là các quyết định của TCPV không áp dụng cho Santa 

Clara.  Santa Clara xem ra là quận hạt duy nhất ở Hoa kỳ tuyên bố như vậy.  Tôi rất quan ngại về sự 

khác biệt đối xử khi dùng chữ “quy tụ “ (gatherings) để phân biệt các cơ sở thờ phượng với các cơ sở 

kinh doanh khác trong khi các cơ sở kinh doanh vẫn được cho phép mở cửa.  Để xác nhận thêm, tôi 

hiểu là các giới chức y tế Quận hạt muốn giữ an toàn cho dân chúng – một quyết định xác đáng, nhưng 

họ cũng không thể đối xử với các nơi thờ phượng khác biệt với các tiệm buôn, các khu thương mại, và 

các tiệm chăm sóc cá nhân trong khi bằng chứng cho thấy là việc nguy hiểm về lây nhiễm đều giống 

nhau một khi các biên pháp về an toàn được tôn trọng.  Do đó, Giáo phận San José đang tìm cách đối 

phó với cách đối xử của Quận hạt liên quan đến các cơ sở thờ phượng, dựa vào những áp dụng pháp lý 

và hành chánh. 
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