Fukuoka, ngày 22 tháng Năm năm 2020

KHÔI PHỤC THÁNH LỄ CỘNG ĐỒNG THỜI ĐẠI DỊCH COVID-19
Anh Chị Em thân mến:
Bình an của Chúa ở cùng Anh Chị Em!
Thánh lễ Nhận Tòa ngày 17 tháng Năm vừa qua đã diễn ra cách tốt đẹp, nhờ lời cầu
nguyện và sự thông hiểu của Anh Chị Em trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19. Tôi xin
chân thành cảm ơn! Hy vọng rằng, khi hoàn cảnh cho phép, chúng ta sẽ cùng nhau
dâng lễ tạ ơn.
Ngay sau Lễ Nhận Tòa, chúng tôi đã có cuộc họp với Hội đồng Cố vấn để bàn về việc
khôi phục Thánh Lễ và các sinh hoạt sống đạo trong Giáo phận. Mặc dầu tình trạng
khẩn cấp đã được tháo gỡ trên cả ba tỉnh thuộc Giáo phận của chúng ta, việc cẩn trọng
để Covid-19 không tiếp tục lây lan vẫn là cần thiết. Cả chính phủ trung ương và chính
quyền địa phương cũng đã lưu ý mọi người về vấn đề này.
Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để chúng ta khôi phục các Thánh Lễ và sinh hoạt sống
đạo đã bị tạm hoãn từ đầu tháng Ba. Sau khi lắng nghe các lời cố vấn và khuyến cáo
chuyên môn, tôi quyết định bình thường hóa đời sống đạo trong Giáo phận, với lời mời
gọi thường xuyên cảnh giác cao độ, như sau:
1. Thánh Lễ Cộng Đồng sẽ được khôi phục từ ngày 1 tháng Sáu.
2. Các sinh hoạt sống đạo khác trong các giáo xứ cũng sẽ dần dần được bắt đầu trở lại
từ ngày 1 tháng Sáu. Linh mục Chánh xứ có trách nhiệm quyết định về thời gian
và cách thế tiến hành, miễn là tuân thủ đầy đủ chỉ dẫn của các cấp có thẩm quyền.
3. Khi cử hành Thánh Lễ Cộng Đồng, cần triệt để tuân thủ
① Tránh nơi kín gió, tránh tập trung đông người, và tránh tiếp xúc gần nhau;
② Áp dụng nguyên tắc trên với các giúp lễ viên;
③ Khử trùng tay trước khi vào nhà thờ và đeo khẩu trang;
④ Bảo đảm giữ cho nhà thờ luôn thông thoáng;
⑤ Không chuẩn bị và sử dụng nước thánh;
⑥ Không ca hát thánh ca;
⑦ Không tổ chức dâng lễ vật;
⑧ Để riêng biệt bánh lễ dành cho linh mục và giáo dân trong hai đĩa khác nhau;
⑨ Che đậy đĩa thánh và chén thánh cách cẩn thận khi phụng vụ Thánh Thể;
⑩ Khử trùng tay trước khi cho rước lễ và rước lễ;
⑪ Không tập trung ăn uống sau Thánh Lễ.

4. Ở giáo xứ/ cộng đoàn có đông tín hữu dự lễ, chúng ta có thể:
① Gia tăng số lượng thánh lễ và phân chia khu vực dự lễ;
② Hoặc, chia nhóm luân phiên dự lễ mỗi hai Chúa Nhật một lần;
③ Các giáo xứ trong cùng một giáo hạt cố gắng hỗ trợ lẫn nhau, nếu cần thì liên
lạc với Tòa Giám mục để được giúp đỡ;
④ Chắc chắc còn có nhiều cách thế khác để chúng ta sống đạo trong hoàn cảnh
hiện nay. Tuy nhiên, dù có làm gì đi nữa, Anh Chị Em hãy luôn nhớ ba nguyên
tắc phòng tránh đã nêu trên: ở nơi thoáng khí, tránh nơi đông người, và giữ
khoảng cách an toan cho nhau.
Tôi tin rằng Anh Chị Em, sau một thời gian dài không thể dự lễ, sẽ rất vui mừng khi
được gặp lại nhau nơi Nhà Chúa, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và rước Mình Máu
Thánh Chúa. Tuy nhiên, tôi xin Anh Chị Em quyết định việc phải làm cách khôn ngoan
trong hoàn cảnh này. Khi cảm thấy cơ thể không khỏe mạnh, Anh Chị Em đừng cố
gắng đến nhà thờ, vì Anh Chị Em đã được miễn chuẩn nghĩa vụ giữ ngày Chúa Nhật
hôm ấy. Cũng vậy, đối với các linh mục, các Cha được miễn chuẩn nghĩa vụ dâng lễ
cho cộng đoàn khi có triệu chứng sốt và ho.
Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những người đang đau khổ do đại dịch Covid-19:
những người bị nhiễm bệnh, những người đang chữa trị và chăm sóc cho các bệnh nhân,
những người đang rơi vào cảnh khốn cùng, các thừa tác viên hội thánh, và những ai đã
ra đi về Nhà Cha. Cầu xin cho đại dịch mau chấm dứt!
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống trên Anh Chị Em.
Hiệp thông trong Chúa Kitô Phục Sinh,
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Giám mục Fukuoka

