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Toà Giám Mục Tổng Giáo Phận Osaka Tổng Giám Mục MAEDA MANYOU 

Gửi đến các Tín Hữu trong toàn Giáo Phận Osaka 

Ngày 28/2/2020 

Về Việc Ứng Phó Với Sự Lây Lan Của Dịch Virus Corona (thông báo 2) 

Liên quan đến dịch Virus Corona, ngày 26/2, Thủ Tướng Abe đã yêu cầu các 

trường Mầu giáo, Tiểu học, Trung học, Cao học(koko)….tạm thời nghỉ học từ 

ngày 2/3 đến nghỉ xuân. Theo đó, các trường Mẫu giáo, Tiều học, Trung học, 

Cao học Thị lập… thuôc tỉnh Osaka, tỉnh Sakai sẽ nghỉ học từ ngày 29/2 đến 

13/3. 

Trong tình trạng như thế, Giáo Phận Osaka cũng đã quyết định đối ứng như 

nội dung dưới đấy. 

1. Trong vòng 2 tuần từ thứ bảy 29/2 đến thứ bảy 14/3 tại các Giáo Xứ sẽ 

không cử các Thánh Lễ có qui tụ giáo dân tham dự. 

2. Mọi Tín hữu trong Giáo Phận Osaka sẽ được miễn trừ luật Nghĩa vụ 

tham dự Lễ Chúa Nhật trong hai ngày (1/3 và 8/3) nói trên.Mong rằng các tín 

hữu nên dành thời giờ thánh hóa ngày Chúa Nhật bằng cách đọc kinh Mân 

côi, cầu nguyện, đọc và suy niệm Lời Chúa tại mỗi tư gia. 

3. Trong thời gian này, các Thánh Lễ ngày thường, ngoài trường hợp qui 

mô số người tham dự ít, cũng không được cử hành. 

4. Trong thời gian này các lớp Giáo lý, chia sẻ Phúc âm và các khóa học, 

vân vân… xin vui lòng hạn chế tối đa, dời ngày hoặc ngưng cáchoạt động  

5. Lễ cưới hoạc Lễ tang, có thể tiến hành bình thường sau khi được trang 

bị đầy đủ phương cách chống lây nhiễm. 

Có thể được, xin dịch thông báo cũng như truyền đạt thông tin trên cho các 

tin hữu nước ngoài. Thông báo này cũng sẽ được dịch ra với các ngôn ngữ khác 

nhau trên trang web của Giáo Phận. 

   Sẽ truy cập tình hình và sẽ có những thông báo kế tiếp, Chúng ta cũng cầu 

nguyện        để đại dịch mau chóng đươc dập tắt.  


