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Toà Giám Mục Tổng Giáo Phận Osaka 
 

Gửi đến các Tín Hữu trong toàn Giáo Phận Osaka 

Ngày 12/03/2020 

 

Các biện pháp về sự lây nhiễm của coronavirus (số 3) 

 

Sau khi xem xét tình hình cũng như dựa trên các tình huống 

khác nhau. Chúng tôi sẽ thông báo việc nhiễm coronavirus như 

sau. 

1. Từ Chúa nhật, ngày 15 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, Thứ 

ba, sẽ ngưng tất cả các Thánh Lễ các giáo xứ trên toàn 

Giáo Phận   

Từ những nơi được ấn định, cho đến những nơi không được 

ấn định đều không diễn ra Thánh Lễ Chúa Nhật. 
2. Mọi Tín hữu trong Giáo Phận Osaka sẽ được miễn trừ luật Nghĩa vụ 

tham dự Lễ Chúa Nhật trong hai ngày (15/3 và 29/3) 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. Giáo Phận Tokyo, phát sóng thánh lễ Chúa Nhật qua 

Internet. Vui lòng tham khảo trang chủ của Giáo Phận 

(http://tokyo.catholic.jp/). 

3. Trong khoảng thời gian nói trên, các sinh hoạt cũng không 

được diễn ra, ngoại trừ những người tham gia rất ít. 

Ngoài ra, trong tu viện hoặc khi cá nhân linh mục dâng 

lễ ngày thường, xin sử dụng bộ lễ Cầu Cho Mọi Nhu Cầu 

(trong lúc khó khăn). (Trong phung vụ được phép dùng màu 

tím)  

4.  Trong giai đoạn nêu ở trên, hãy hoãn hoặc hủy các sự 

kiện và khóa học. 

5.  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. 

6. Đối với các sự kiện và các cuộc họp của Giáo Phận trong 

thời gian này, 

(A) Ngày 20 tháng 3 (thứ Sáu và ngày lễ)  Ngày cầu cho 

ơn gọi của Giáo Phận cũng như lễ phong chức phó tế sẽ bị 
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hoãn lại, xin hiệp ý cầu nguyện cho ơn gọi. lễ truyền 

chức cho thầy Ý do nhà dòng Craret quyết định. 

(B) Ngày 18 tháng 3 (thứ tư) hội đồng linh mục và cuộc 

họp của các cha trưởng ban. 

Ngày 24 tháng 3 (thứ ba) hội đồng cố vấn tài chính 

Ngày 25 tháng 3 (thứ Tư) ban cố vấn và  gặp gỡ thường 

niên của tháng vẫn được diễn ra như dự kiến. 
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. 

Từ tháng 4 trở đi dựa trên tình hình sẽ có những thông báo 

cụ thể sau. Thật đáng buồn và tiếc nuối nếu chúng ta không thể 

tham dự vào những ngày quan trọng nhất trong năm là Tuần Thánh. 

Trong khi cảm thấy nỗi đau này, hãy ghi nhớ tình cảnh đau đớn 

mà anh chị em chúng ta đã và đang gặp phải, Xin hãy dành thời 

gian này để dâng lời cầu nguyện mong cho thiên tai này càng 

sớm càng tốt. 

 

Tổng Giám Mục  

Hồng Y 

MAEDA MANYOU 


