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Về việc đối phó của Giáo phận (lần thứ 15) với dịch viêm phổi cấp do vi-rút 

Corona sau khi nhận được “Tuyên bố tình trạng khẩn cấp”của chính phủ 

Nhật Bản 

Vào ngày hôm qua (ngày 7 tháng 1), “Tuyên bố tình trạng khẩn cấp” lại được chính phủ 

Nhật Bản đưa ra lần thứ 2. Giáo phận Saitama cũng cẩn thận đối phó dựa vào “Bản hướng dẫn 

đối phó với dịch bệnh” của Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản (ban hành vào ngày 11/11/2020). 

Theo đó, “nếu có tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ chính phủ cũng như có lời kêu gọi hạn chế 

kinh doanh và di chuyển thì sẽ ngưng các Thánh lễ có giáo dân tham dự”, nên tôi quyết định đối 

phó như sau, không chỉ dành riêng cho tỉnh Saitama, là tỉnh thuộc diện “Tuyên bố tình trạng 

khẩn cấp”, mà còn bao gồm cả 3 tỉnh khác (Tochigi, Gunma, và Ibaragi). Làm việc nhằm để bảo 

vệ sự sống của tất cả mọi người là công việc quan trọng mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta khi 

chúng ta đến nhà thờ. Trong thời gian thử thách dài như thế, tôi muốn cùng anh chị em cầu 

nguyện và cộng tác với nhau. 

Tạm ngưng các Thánh lễ công khai (kể cả Chúa nhật và ngày thường) từ ngày 8/1 cho 

đến khi “Tuyên bố tình trạng khẩn cấp” được gỡ bỏ (dự tính đến ngày 7/2). Nghĩa vụ tham 

dự Thánh lễ Chúa nhật vẫn được miễn trừ với tất cả giáo dân trong Giáo phận. Tạm 

ngưng các hoạt động của Giáo xứ, ngoại trừ các cuộc họp cần thiết tối thiểu liên quan đến 

việc điều hành Giáo xứ. 

 

 


