
Tòa Giám Mục 
Giáo phận Fukuoka 

Ngày 30 tháng Bảy năm 2020 
 

TIẾP TỤC THÁNH LỄ THỜI ĐẠI DỊCH COVID-19 
 
Anh Chị Em thân mến: 
 
Bình an của Chúa ở cùng Anh Chị Em! 
 
Chúng ta đã tái lập Thánh Lễ cộng đồng được hai tháng qua; trừ trường hợp đặc biệt, 
bắt đầu từ tháng Bảy ở Kitakyushu. Cảm ơn các Giáo xứ và Cộng đoàn Tu trì đã cộng 
tác cử hành Thánh Lễ và tuân theo các chỉ dẫn trong thư tôi gởi ngày 22 tháng Năm. 
 
Những ngày gần đây, thông tin về sự gia tăng của số người nhiễm virus corona khiến 
chúng ta lại lo lắng. Chắc chắn chúng ta phải tiếp tục thực hiện các biện pháp có thể để 
phòng ngừa sự lây nhiễm. Cả chính quyền trung ương và địa phương cũng đã mạnh mẽ 
kêu gọi như thế. “Không bị lây nhiễm” và “không lây nhiễm cho người khác” nhất thiết 
phải là thái độ sống của chúng ta. 
 
Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp chuyên môn, tôi quyết định tiếp tục duy trì việc 
cử hành Thánh Lễ cộng đồng và kêu gọi mọi người nghiêm túc tuân giữ các chỉ dẫn 
sau: 
 
I.  Quy định bắt buộc khi cử hành Thánh Lễ cộng đồng: 

① Tránh không gian kín, tránh tập trung đông người, tránh tiếp xúc gần nhau; 

② Các thừa tác viên giúp lễ và đọc sách cũng phải tuân giữ ba quy định “tránh” trên; 

③ Khử khuẩn đôi bàn tay với cồn, và đeo khẩu trang trước khi vào Nhà Thờ; 

④ Giữ cho Nhà Thờ luôn thông thoáng khí; 

⑤ Không sử dụng giếng rửa tội hoặc bồn đựng nước thánh; 

⑥ Không hát lễ; 

⑦ Không tổ chức đoàn dâng lễ vật; 

⑧ Để riêng bánh lễ của chủ tế và cộng đoàn; 

⑨ Đậy Bình Thánh (pyx/ ciborium) bằng nắp hoặc tấm đậy, để tránh giọt bắn; 

⑩ Khử khuẩn tay trước khi cho rước lễ; và, rước lễ bằng tay; 

⑪ Không hội họp ăn uống sau lễ; 

⑫ Lập danh sách người dự lễ và số liên lạc để kịp thời xử lý khi có người bị lây nhiễm. 



 
II.  Số lượng người tham dự Thánh Lễ:  

Số lượng tín hữu trong các Giáo Xứ có thể rất khác nhau, vì thế để hạn chế tập 
trung đông người, chúng ta có thể cân nhắc: 

① Tăng số lượng Thánh Lễ và phân chia dự lễ theo khu vực; 

② Nếu không thể tăng số lượng Thánh Lễ, phân chia ngày dự lễ theo khu vực; 

③ Hỗ trợ và tìm kiếm sự hỗ trợ giữa các Giáo Xứ trong Giáo Hạt; hoặc liên hệ Tòa 
Giám Mục để được trợ giúp; 

④ Tôi tin rằng còn có nhiều cách thức giải quyết vấn đề số lượng người tham dự 
Thánh Lễ; dù theo cách nào đi nữa, thì việc phòng tránh nơi kém thông thoáng, 
nơi đông người và khoảng cách tiếp xúc gần nhau vẫn phải được tuân giữ. 

 
III. Những sinh hoạt mục vụ khác: 

Tôi tin tưởng vào những quyết định khôn ngoan của các Giáo Xứ và Hội Đoàn. 
Trong mọi trường hợp, xin vui lòng hạn chế tối đa những việc làm có thể lây 
nhiễm bệnh cho nhau. 

 
Sau tất cả, mọi tín hữu khi cảm thấy không khỏe thì không phải đến Nhà Thờ. Anh Chị 
Em đã được phép chuẩn không phải giữ ngày Chúa Nhật với cộng đoàn Dân Chúa. 
Cũng vậy, nếu linh mục bị nóng sốt hay ho khan kéo dài, thì không phải dâng lễ với 
cộng đoàn. Khi ấy, linh mục cũng được miễn chuẩn nghĩa vụ dâng lễ ngày Chúa Nhật. 
 
Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người đang bị đau khổ hoặc gặp khó khăn 
bởi đại dịch Covid-19, cho những ai đã ngã bệnh, cho những người đang chăm sóc và 
chữa trị các bệnh nhân, cho các thừa tác viên Hội Thánh đang nỗ lực mục vụ các tín 
hữu, cho những người đã đi trước chúng ta về Nhà Cha. Xin cho đại dịch sớm qua mau 
và chúng ta sớm về lại với sinh hoạt bình thường. 
 
Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc dồi dào trên Anh Chị Em. 
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