GIÁO PHẬN FUKUOKA CHÍNH THỨC THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TẠM DỪNG THÁNH LỄ CÔNG CỘNG
TỪ 27 THÁNG HAI ĐẾN 14 THÁNG BA NĂM 2020
DO DỊCH VIÊM PHỔI CORONAVIRUS (COVID–19)

Anh Chị Em trong gia đình Giáo Phận thân mến,
Trước tình hình dịch viêm phổi Coronavirus (Covid-19) còn diễn biến phức
tạp, chính phủ Nhật Bản đã khuyến cáo mọi người dân cần nâng cao ý thức
cảnh giác và chủ động phòng ngừa.
Như đã biết, thời gian cách ly hai tuần là biện pháp cần thiết tối thiểu để hạn
chế sự lây lan. Bất kể các báo cáo phản ứng âm tính với virus nhiều hay ít,
việc nghiêm túc cộng tác với nhau sẽ góp phần giảm thiểu sự truyền nhiễm.
Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều người có chuyên môn và nghiêm túc
cầu nguyện nhằm tìm kiếm Ý Chúa để sống đạo trong hoàn cảnh hiện tại,
tôi xin đưa ra những khuyến cáo và biện pháp phòng ngừa trong thời gian
từ 27 tháng Hai đến 14 tháng Ba năm 2020 như sau:
1. Tạm dừng các Thánh Lễ công cộng từ ngày 27 tháng Hai đến ngày 14
tháng Ba. Tất cả các tín hữu trong Giáo phận Fukuoka đều được phép
chuẩn miễn phải dự lễ Chúa Nhật trong thời gian này. Tất cả các linh
mục trong Giáo phận sẽ dâng lễ một mình trong sự hiệp thông cùng
cộng đoàn Dân Chúa.
2. Với những sự kiện khác ngoài phụng vụ Thánh Lễ, vui lòng cân nhắc
hoãn hoặc hủy.
3. Thật là đau khổ và mất mát khi các tín hữu không thể cùng nhau dâng
lễ. Hiểu thế, tôi mời gọi mọi người cùng cảm thấu nỗi đau của những
người đang bị mất mát do virus corona bằng cái nhìn của Đức Kitô, và
cùng bước vào Mùa Chay với những hy sinh cho cá nhân và cộng đồng.
Trong khi chờ đợi hướng dẫn cho những việc sau ngày 14 tháng Ba, một
lần nữa tôi xin mọi người thông cảm và quảng đại cộng tác với đề nghị này.
Hơn hết tất cả, chúng ta cùng cầu nguyện cho dịch viêm phổi Covid-19 sớm
chấm dứt.
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