Ngày 11 tháng Ba năm 2020

Giáo phận Fukuoka chính thức thông báo
TIẾP TỤC TẠM HOÃN THÁNH LỄ CỘNG ĐỒNG
Từ ngày 15 tháng Ba đến ngày 29 tháng Ba
do dịch viêm phổi Covid-19

Anh Chị Em trong gia đình Giáo phận thân mến,
Theo khuyến cáo của chính phủ về các biện pháp ngăn chặn sự lây
lan trong cộng đồng do dịch viêm phổi Covid-19, Giáo phận
Fukuoka vì thế quyết định tiếp tục kéo dài thời gian hoãn cử hành
các Thánh Lễ cộng đồng từ 15 tháng Ba đến ngày 29 tháng Ba.
1.

Tất cả tín hữu trong Giáo Phận được miễn chuẩn nghĩa vụ dự
tham dự thánh lễ cộng đồng trong thời gian nêu trên. Dù sao
đi nữa, Anh Chị Em vẫn có thể không ngừng thánh hóa thời
gian của Chúa bằng việc cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa
hằng ngày cùng các thành viên trong gia đình, và hiệp thông
với các linh mục trong các thánh lễ cử hành riêng mỗi ngày.

2.

Thánh lễ riêng tư tại tu viện và cộng đoàn tu trì không có trách
nhiệm thi hành quyết định này, nhưng được khuyến cáo tự
quyết định cách khôn ngoan. Ngoài thánh lễ ra, tất cả các cuộc
hội họp và sự kiện đông người đều phải tạm hoãn hoặc hủy.

3.

Việc cử hành Bí tích Hôn phối hay Tang lễ cần được thực hiện
cách khôn ngoan, với mọi biện pháp dự phòng và diệt khuẩn
cách chu đáo.

Xin Anh Chị Em cùng thấu hiểu, cộng tác, cầu nguyện, và chờ đợi
thông báo tiếp theo. Tuy phải đối diện thử thách ngoài sức tưởng
tượng, là người theo Đức Kitô, chúng ta luôn sống hiệp thông với
nhau, nhất là với những người đang ở đầu chiến tuyến của trận dịch.
Linh mục Phê-rô Sugihara Hironobu
Giám quản Tông tòa Giáo phận Fukuoka.

