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Về việc đối phó của Giáo phận (lần thứ 18) với dịch viêm phổi cấp 

do vi-rút Corona sau khi nhận được thông báo gỡ bỏ “Tình trạng 

khẩn cấp (lần 2)”của chính phủ Nhật Bản 

     Vào ngày 21 tháng 3, chính phủ Nhật Bản đã thông báo gỡ bỏ “Tình trạng khẩn cấp (lần 

2)”. Vì thế, 

 

 

 

 

     Thế nhưng, việc chấm dứt thông báo tình trạng khẩn cấp lần này không có nghĩa là dịch 

Corona đã chấm dứt. Do thời gian này là lúc người ta đi lại nhiều, và để phòng ngừa bệnh 

dịch tái phát, chúng ta cần tuân thủ tránh 3 tiếp xúc gần, cũng như cần tiếp tục cẩn thận trong 

các hoạt động. 

Có 3 giới hạn chính như sau : 

1. Giới hạn số Thánh lễ ngày Chúa nhật : Lễ tối thứ bảy 1 lần và lễ Chúa nhật 1 lần. 

2. Thánh lễ bằng tiếng Nhật, hoặc được phép cử hành Thánh lễ chủ yếu bằng tiếng 

Nhật, trong đó các bài đọc và lời nguyện giáo dân có thể đọc bằng các thứ tiếng 

khác. 

3. Tiếp tục tạm ngưng các hoạt động của Giáo xứ, ngoại trừ lễ an táng... và các hoạt 

động cần thiết tối thiểu liên quan đến việc điều hành Giáo xứ. 

(Sẽ có thông báo mới nếu trường hợp bệnh dịch tái phát.) 

Về các Thánh lễ trong Tuần Thánh 

Chúa nhật lễ lá : Không cừ hành nghi thức rước kiệu. 

Thứ năm Tuần Thánh : Không cử hành nghi thức rửa chân. 

Thứ sáu Tuần Thánh : Không cử hành việc kính thờ Thánh giá cho từng giáo dân. 

Thứ bảy Tuần Thánh : Trong nghi thức làm phép lửa và nến, giáo dân không tụ họp 

xung quanh, nhưng đứng chờ trong Thánh Đường. 

Chúa nhật Phục Sinh : Chỉ được phép cử hành 2 Thánh lễ nếu chuẩn bị đầy đủ các 

biện pháp phòng dịch.  

Việc tạm ngưng Thánh lễ công khai cũng được gỡ bỏ vào ngày 21 tháng 

3. Trong thời gian này, xin anh chị em tuân thủ thông báo lần 14 cho các 

hoạt động của Giáo xứ. 

 


