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Giám mục Giáo phận Saitama 

Mario Yamanouchi Michiaki 

Cách đề phòng dịch bệnh Corona (lần thứ 23) của Giáo phận 

Dựa vào tình hình hiện tại của dịch bệnh Corona và các yêu cầu được nêu ra trong 

buổi họp mặt của các linh mục và phó tế được tổ chức vào ngày 20 tháng 6 vừa qua, Giáo 

phận Saitama quyết định nới lỏng cách đề phòng dịch bệnh như sau : 

1. Thánh lễ Chúa nhật (bao gồm cả Thánh lễ chiều tối hôm trước) vẫn được cử hành 

như thường lệ. 

Chỉ cho phép cử hành Thánh lễ bằng tiếng Nhật, hoặc có thể đọc một trong các bài 

đọc và lời nguyện giáo dân bằng các thứ tiếng trong Thánh lễ bằng tiếng Nhật. 

Về Thánh lễ bằng các thứ tiếng sẽ được thông báo trong “Thông báo lần thứ 24” 

sắp tới.  

2. Về việc chia nhóm để tham dự Thánh lễ 

Vì tình hình của mỗi giáo xứ khác nhau, nên các giáo xứ có thể tùy nghi trong việc 

duy trì hoặc giảm bớt số nhóm chia. Linh mục chánh xứ và hội đồng mục vụ giáo 

xứ nên xem xét thật kỹ vấn đề này. 

3. Về việc ca hát (bao gồm Thánh ca, đáp ca, kinh lạy Cha...) 

Phải đeo khẩu trang khi hát. Tùy theo sự nhận định của từng giáo xứ về việc cho 

đơn ca, hay chỉ cho ca đoàn hát, hoặc tất cả mọi người cùng hát nhỏ với nhau.  

4. Về việc rước lễ 

Như thường lệ, vẫn phải đeo khẩu trang, vệ sinh tay, không rước lễ bằng miệng... 

Không có thay đổi nào trong việc rước lễ. 

5. Về việc giúp lễ 

Phải tuân thủ các biện pháp cơ bản trong việc phòng dịch (đeo khẩu trang, khử 

trùng tay...) 

6. Về việc giới hạn số người trong các cuộc họp và buổi học 

Các giáo xứ tùy nghi quyết định nhưng phải thật cẩn thận về các biện pháp phòng 

dịch như đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần, .... 

Hiện nay, vẫn chưa cho phép tổ chức các buổi tụ họp ăn uống với nhiều người sau 

Thánh lễ. 

 


