
Ngày 12 tháng 6 năm 2020 

Giám mục Giáo phận Saitama 

Mario Yamanouchi Michiaki 

 

Về việc đối phó của Giáo phận với dịch viêm phổi cấp do vi-rút Corona chủng mới 

(lần thứ 9) 

Hướng đến việc mở lại hoạt động của các Giáo xứ 

    Mặc dù “tuyên bố tình trạng khẩn cấp” đã được gỡ bỏ, nhưng tại Tokyo đã lập tức phát đi 

lời cảnh báo, nên “thời gian thách đố” vẫn còn đó. 

    Trong tình liên đới với Tổng Giáo phận Tokyo, Giáo phận sẽ bắt đầu mở lại hoạt động tại 

các Giáo xứ kể từ ngày 21/6. Chúng ta sẽ từng bước hướng đến việc mở lại hoạt động của 

các Giáo xứ một cách toàn diện. Xin anh chị em vui lòng hiểu và cộng tác với chúng tôi. 

    Với tâm tình cầu nguyện cho những người đã qua đời vì dịch bệnh viêm phổi cấp do vi-

rút Corona gây ra, và những người đang nhiễm bệnh được mau chóng bình phục, đồng thời 

cảm ơn tất cả những người đang hy sinh làm việc tại những nơi có nguy cơ bị lây nhiễm, tôi 

xin thông báo : 

Từ ngày 21/6, Giáo phận sẽ từng bước mở lại hoạt động của các Giáo xứ 

1. Thánh lễ chỉ được cử hành một lần vào các ngày Chúa nhật, nên trường hợp 

tham dự Thánh lễ mỗi tháng 1 lần hoặc 2 lần có thể xảy ra. 

2. Không thể di chuyển đến các Giáo xứ khác để tham dự Thánh lễ. 

3. Vẫn miễn trừ bổn phận tham dự Thánh lễ Chúa nhật. 

4. Tiếp tục duy trì các Thánh lễ thường ngày không công khai. 

5.  Theo báo cáo của Bộ lao động và phúc lợi xã hội, các ông bà từ 65 tuổi trở lên 

sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh nặng hơn và tỉ lệ tử vong cũng cao hơn, nên xin hạn 

chế tham dự Thánh lễ. Nhất là các ông bà từ 75 tuổi trở lên, cũng như các ông 

bà đang mang bệnh, xin hãy ưu tiên cho việc bảo vệ tính mạng của mình, và ở 

nhà cầu nguyện trong suốt thời gian này. 

6. Khi trong người không được khỏe hoặc bị sốt, xin anh chị em hãy ở nhà cầu 

nguyện. 

    Giáo phận sẽ theo dõi tình hình sau khi mở lại các hoạt động và sẽ tiếp tục xem xét 

khả năng gia tăng các Thánh lễ Chúa nhật cũng như nới lỏng giới hạn về độ tuổi. Chúng 

ta hãy cùng nhau tiến bước và tin rằng trong một ngày gần nhất, tất cả mọi thành viên 

trong cộng đoàn không còn sợ hãi, nhưng an tâm tụ họp trong ngôi Thánh đường để có 

thể tham dự tất cả các Thánh lễ Chúa nhật và ngày thường nữa. 

    Kính mừng Maria ! 


