Thông báo về “Huynh Đoàn Thánh Pi-ô X”
Xin thông báo với anh chị em trong Giáo phận Saitama :
Có thông tin về một đoàn thể mang tên “Huynh Đoàn Thánh Pi-ô
X”, hoặc “Hội Đoàn Thánh Pi-ô X” đặt trụ sở tại Minuma-ku trong Giáo
phận Saitama và đã bắt đầu các hoạt động. Vì “Tình trạng khẩn cấp” đã
được ban bố 2 lần, nên tôi đã thông báo hạn chế Thánh lễ công khai không
những cho anh chị em trong Giáo phận, nhưng cho cả những anh chị em
không thuộc trong Giáo hội.
Huynh Đoàn này là nhóm người hoàn toàn không có mối liên hệ với
Giáo phận Saitama. Để biết thêm chi tiết thông báo về “Huynh Đoàn
Thánh Pi-ô”, xin vui lòng xem các trang tài liệu có liên quan.
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Theo lá thư được Đức Khâm Sứ Giáo Hoàng gửi cho Đức Tổng
Giám Mục Tokyo vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, Bộ Giáo lý Đức Tin đã trả
lời : “Hiện nay, Huynh Đoàn Thánh Pi-ô X không có tình trạng hợp hiến
trong Giáo hội Công giáo. Mặc dù các thừa tác viên của Huynh Đoàn đã
được giải thoát khỏi hình phạt của Giáo hội, nhưng không thể thực hiện
tác vụ nào trong Hội Thánh cách hợp luật.”

Vì thế, các thừa tác viên của Huynh Đoàn này cũng không thể thực
hiện tác vụ cách hợp luật trong Giáo phận Saitama.
Hơn nữa, chúng tôi không khuyến khích giáo dân tham dự Thánh lễ
của Huynh Đoàn này. Mong rằng anh chị em, với tư cách là người tín hữu
Công giáo, biết suy xét cách thích hợp.

