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Fukuoka, ngày 5 tháng 2 năm 2021
Anh Chị Em thân mến:
Chúng ta đang bước vào Mùa Chay trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn tiếp
diễn và sinh hoạt sống đạo vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Cụ thể, do “tình trạng khẩn cấp”
áp đặt lên hai tỉnh Fukuoka và Kumamoto từ đầu tháng trước, anh chị em giáo dân ở
nơi này đã không thể cùng nhau tham dự Bàn Tiệc Thánh – trung tâm đời sống của
người Kitô hữu. Tôi biết anh chị em tuy rất đau buồn nhưng cũng hiểu cho hoàn cảnh
bắt buộc, rộng lòng cộng tác, và hằng tham dự Thánh Lễ cách thiêng liêng được phát
trực tiếp qua kênh YouTube từ Nhà thờ Chánh tòa vào mỗi Chúa Nhật từ 10g00 sáng.
Tôi cảm ơn anh chị em vẫn luôn lắng nghe Lời Chúa và hiệp thông với nhau trong kinh
nguyện.
Như đã biết, ngày 2 tháng 2 vừa qua, chính phủ Nhật Bản đã thông báo kéo dài “tình
trạng khẩn cấp” ở tỉnh Fukuoka cho đến hết ngày 7 tháng 3. Theo đó, anh chị em trong
tỉnh Fukuoka cũng sẽ không thể tham dự Thánh Lễ cộng đồng cho đến khi “tình trạng
khẩn cấp” được dỡ bỏ. Ở tỉnh Kumamoto, chính quyền địa phương cũng kéo dài “tình
trạng khẩn cấp” cho đến ngày 21 tháng 2; cũng thế, sẽ không có Thánh Lễ cộng đồng
được cử hành cho anh chị em ở Kumamoto cho đến khi ấy. Ở tỉnh Saga, anh chị em
vẫn có thể tham dự Thánh Lễ cộng đồng trong khi nghiêm ngặt tuân thủ các hướng dẫn
phòng chống lây lan dịch bệnh của Giáo Phận.
Những quy định phòng chống dịch bệnh do chúng ta đề ra vượt quá yêu cầu của chính
phủ, với mục đích hạn chế tối đa việc “bị lây nhiễm” và “lây nhiễm sang người khác.”
Mong anh chị em thấu hiểu và tiếp tục sống đạo trong hoàn cảnh dịch bệnh theo những
cách thức an toàn có thể, như: tổ chức các sinh hoạt qua internet; viếng thăm nhà thờ
và dành thời gian cầu nguyện trong thinh lặng với Chúa trước và sau khi đi làm, đi học,
đi mua sắm, v.v.. Anh chị em sẽ tìm thấy tâm hồn bình an và thêm hy vọng trong những
khoảnh khắc ấy. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhau, cho những người bị ảnh
hưởng bởi đại dịch, và cho kiếp nạn Covid-19 này sớm qua mau.
Hiệp thông trong Đức Kitô,

Josep M. Abella
Giám mục Fukuoka.

