
PARKING LOT WEEKEND MASS 
INSTRUCTIONS: 

 
1. Follow the Event Staff for parking 
directions ONLY! 
 
2. We are using a Radio 
Transmitter. The FM channel will be 
provided when you arrive for Mass 
 
3. Wearing a face mask is required 
 
4. Please remain in your car AT 
ALL TIMES. 
 
5. IMPORTANT: Holy Communion 
will be distributed by EM’s at a 
normal time.  Please remain in your 
car and the EM’s will come to you. 
 
6. After the final blessings, the 
Event Staff will direct you to exit.  
You can deposit your donations at 
the exit, where the Hospitality Staff 
will accept for you. 
 
7. If you are sick or elderly, please 
stay safe and stay home. Consider 
joining us for our live stream 
Masses.  
 
Thank you for your continued support 

of our Church. 

 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA MISA EN 
EL ESTACIONAMIENTO ESTE FIN 
DE SEMANA: 
  
1. Siga al personal del evento para 
obtener instrucciones de 
estacionamiento SOLAMENTE! 
  
2. Sintonice la estación de radio que se 
le indicará para que escuche el audio 
de la Celebración. 
  
3. Se requiere usar un tapabocas. 
  
4. Por favor permanezca en su 
automóvil EN TODO MOMENTO. 
 
5. IMPORTANTE: la comunión será 
distribuida por los ME a la hora normal. 
Permanezca en su automóvil y los ME 
vendrán a usted. 
 
6. Después de la bendición final, el 
personal del evento le indicará como 
salir. Puede depositar su donacion en 
la salida, donde el personal de 
hospitalidad lo aceptará. 
  
7. Si está enfermo o anciano, por favor 
manténgase seguro y quédese en 
casa. Considere unirse a nosotros para 
nuestras Misas de transmisión en vivo. 
 

Gracias por su continuo apoyo a 
nuestra Iglesia.  

  

HƯỚNG DẪN THAM DỰ THÁNH 
LỄ NGOÀI TRỜI CUỐI TUẦN: 

 
1.  Xin tuân theo sự chỉ dấn của Ban 
Hướng dẫn khi lái xe vào chỗ đậu 
 
2.  Giáo xứ sẽ phát sóng trên đài radio 
FM. Đài sẽ được cung cấp khi bạn 
đến tham dự Thánh lễ. Hãy bật radio 
xe của bạn để lăng nghe.  
 
3. Luôn luôn đeo khẩu trang theo điểu 
lệ an toàn cho mọi người 
 
4.  Không được rời khỏi xe của mình 
 
5. QUAN TRỌNG:  Mình Thánh sẽ 
được trao đến từng xe cho mọi người.  
Quý vị muốn rước Mình Thánh xin 
chờ đến phiên xe của mình.  Bước ra 
phía bên tài xế.  Xếp hàng sẳn và sau 
khi rước xong trở về xe liền. 
 
6.  Sau khi kết thúc Thánh Lễ, bạn sẽ 
được hướng dẫn tuần tự rời bãi đậu 
xe trở về nhà.  Quý vị có thể giao 
phong bì đóng góp trên con đường lái 
xe ra.  Sẽ có ban nhận phong bì ngay 
cổng đi ra. 
 
7.  Nếu quý vị bi bệnh hay đã lớn tuổi, 
xin hãy ở nhà và tham dự thánh lễ 
trực tuyến qua trang Youtube của giáo 
xứ. 
 

Cảm ơn quý vị luôn tiếp tục đóng 
góp cho giáo xứ, 




