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Số này gồm 1 trang                  
Osaka Ngày 23 tháng 4 năm 2021 

 

Toà Giám Mục Tổng Giáo Phận Osaka 

 

 Gửi đến các thành phần Dân Chúa trong Giáo Phận Osaka. 

 

MỘT SỐ CHỈ DẪN VỚI DIỄN BIẾN CỦA DỊCH CORONA (số 11)  

 
Mến Chào Tất Cả Anh Chị Trong Bình An Của Chúa Kitô 

 
     Chúng ta đã cùng nhau đón mừng đại lễ và đang sống trong mùa Phục Sinh. Tuy 

nhiên, chính phủ hiện đang trong giai đoạn xem xét ban hành tình trạng khẩn cấp cho 

các tỉnh phủ Osaka và Hyogo thuộc giáo phận Osaka và chờ quyết định chính thức. 

Ngoài ra, số người nhiễm bệnh ở tỉnh Wakayama ngày càng tăng. So với tình trạng 

khẩn cấp được ban bố vào tháng Giêng năm nay, đây là tình trạng khẩn cấp với lời kêu 

gọi kiểm soát dòng người mạnh mẽ hơn. Chúng ta cùng nhau vượt qua khủng hoảng 

này. 

     Trong thống báo trước  (số 10), đã nhắc nhở rằng Thánh Lễ Chúa Nhật không phải 

là một cuộc tụ họp khẩn cấp hay không cần thiết, nhưng Thánh Lễ Chúa Nhật là tối 

cần thiết cho mọi thành phần của Giáo Hội, và là một nhiệm vụ quan trọng đối với 

chúng ta. Nhưng với sự lây lan của dịch đang trở thành một tình huống cấp bách sắp 

xảy ra và đe dọa tính mạng. Chính vì thế, cần  phải hạn chế dòng người trong các ngôi 

Thánh Đường.  

     Với sự biến thể của loại coronavirus chủng mới đã thay đổi từ một loại virus thông 

thường thành một loại virus đột biến, làm tăng khả năng lây nhiễm của nó và tiến đến 

gần chúng ta hơn. Như mỗi người chúng ta cũng rõ, số người nhiễm bệnh đang tăng 

nhanh ở ba Tỉnh phủ của giáo phận Osaka. Chúng ta cầu nguyện cho dịch bệnh sớm 

kết thúc, trong những lời cầu nguyện hằng ngày của mỗi người chúng ta, vì không 

những coronavirus đang biến đổi mà chính nó làm cuộc sống của mỗi người chúng ta 

cũng đang bị xáo trộn. Trước tình hình đó, Tôaf Giáo Mục xin thông báo như sau. 

1. Ngưng tất cả các thánh lễ, tại các khu vực đã ban bố tình trạng khẩn cấp. 

Tuy nhiên, thiết nghĩ với việc ngưng thánh lễ đột xuất sẽ rất khó khăn trong việc thông 

báo đến mỗi giáo dân. Dẫu cho như thế, nếu có thể ngưng tất cả các thánh lễ bắt đầu 

vào ngày 25 /4(CN IV). 

2. Để biết các biện pháp cơ bản, vui lòng tuân theo "Hướng dẫn về các bệnh truyền 

nhiễm trong Giáo hội Công giáo ở Nhật Bản" do Hội đồng Giám mục Công giáo Nhật 

Bản công bố vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. 

3. Trong thời gian ngưng các thánh lễ , Tất cả các giáo dân trong giáo phận đều được 

miễn trừ bổn phận tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, khuyến khích mỗi người chúng ta 

dành  thời gian ở nhà để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi. 
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4. Trong thời gian thánh lễ không được diễn ra, xin quý Cha trong cách mục vụ của 

mình, cố gắng đồng hành với giáo dân của mình bằng cách sử dụng nhiều phương tiện 

khác nhau, nhằm  tránh tiếp xúc trực tiếp càng nhiều càng tốt.  

5. Dựa vào tình hình của dịch bệnh, sẽ có những thông báo tiếp theo.  

 

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Osaka 

Hồng Y  

Toma Aquino MAEDA MANYOU 

 


