ベトナム語

Tieng Viet

Số này Gồm 2 trang

Toà Giám Mục Tổng Giáo Phận Osaka
Gửi đến các Tín Hữu trong toàn Giáo Phận Osaka
Ngày 5 tháng 5 năm 2020
MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỚI DIỄN BIẾN CỦA DỊCH CORONA (số 7)
十 Xin Bình An của Thiên Chúa ở Cùng tất cả anh chị em.
Như chúng ta cũng biết, tình trạng khẩn cấp được ban bố cấp quốc gia đã bị
kéo dài thời gian cho đến ngày 31 tháng 5. Phủ (Tp) Osaka và tỉnh Hyogo được
chỉ định là phủ (tỉnh) cảnh báo đặc biệt. Trước tình hình như vậy, xin thông báo
một số điểm như sau:
1.Sẽ tiếp tục ngưng Thánh Lễ cho đến (Chúa Nhật) ngày 31 tháng 5. Ngoài
Thánh Lễ hãy hoãn hoặc hủy các sự kiện cũng như các khóa học.
2. Trong Giáo Phận các cuộc họp và sự kiện tháng Năm và tháng Sáu sẽ diễn ra
như sau:
a) Thứ tư, 20 tháng 5, Hội đồng linh mục và Thánh lễ truyền Dầu.
Cuộc họp hội đồng Linh mục sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Chính tòa từ 10 giờ,
và chỉ các Linh mục tham dự cuộc họp hội đồng Linh mục sẽ tham dự Thánh Lễ
truyền Dầu (khép kín) từ 11 giờ. Xin quý Cha mang theo phẩm phục trắng, quý
Cha tình trạng sức khoẻ không tốt xin không tham dự. Có chuẩn bị cơm hộp để
quý Cha dùng cơm trưa lúc 12:00. Ngoài ra, mừng kỷ niệm kim khánh, ngân
khánh thụ phong Linh Mục sẽ được tổ chức vào một ngày hoặc năm tới.
b) ngày 27 tháng 5 (thứ tư) Ngưng cuộc họp thường niên của tháng (thánh lễ tại
nghĩa trang, Kabutoyama).
c) ngày 3 tháng 6 (thứ tư) lúc 10h tại toà giáo mục giáo phận diễn ra cuộc họp
của ban cố vấn.
d) ngày 16 (thứ 3) đến ngày 17 (thứ tư) tháng 6 Ngưng cuộc hội thảo mục vụ.
e) ngày 17 tháng 6 (thứ tư) Ngưng cuộc họp quý Cha hạt và các cha trưởng ban
f) ngày 28 tháng 6 (Chúa nhật) Ngưng cuộc họp Hội đồng mục vụ truyền giáo
3. Việc trao ban các bí tích (như bí tích Rửa Tội, Thánh Thể, bí tích Hoà Giải,
Xức Dầu bệnh nhânv.v.) tuỳ thuộc vào quyết định của các Cha quản xứ.
4. Lễ cưới và Lễ an táng có thể được thực hiện như bình thường sau khi được
trang bị đầy đủ phương cách chống lây nhiễm.
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5. Mọi Tín hữu trong Giáo Phận Osaka sẽ được miễn trừ luật phải tham dự Lễ
Chúa Nhật trong thời gian nói trên. Mong rằng các tín hữu nên dành thời giờ
thánh hóa ngày Chúa Nhật bằng cách siêng năng đọc kinh Mân côi, cầu
nguyện, đọc và suy niệm Lời Chúa trong các gia đình.
6. Xin các Cha trong sứ vụ mục tử nên tránh tiếp xúc trực tiếp càng nhiều càng
tốt, xin vui lòng sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để chăm non các giáo
dân của mình.
7. Sẽ có thông báo mới, Trong trường hợp việc ban bố khẩn cấp được huỷ bỏ.
*Thông báo này được dịch ra với các ngôn ngữ khác nhau, được đăng trên
trang web của giáo phận.
Tổng Giám Mục Giáo Phận Osaka
Hồng Y
Toma Aquino MAEDA MANYOU
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