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GIÁO PHẬN FUKUOKA CHÍNH THỨC THÔNG BÁO 

TIẾP TỤC TẠM HOÃN CỬ HÀNH THÁNH LỄ CỘNG ĐỒNG  
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Anh Chị Em trong gia đình Giáo Phận thân mến, 

Tôi tin rằng Anh Chị Em vẫn luôn đều đăn thánh hóa thời gian và cầu nguyện cùng 

Chúa trong những ngày đầy lo lắng và bất an do dịch viêm phổi Covid-19. 

Anh Chị Em cũng đã biết, tình hình dịch bệnh do Covid-19 chẳng những không cải 

thiện, mà còn lan rộng cách nghiêm trọng trên toàn thế giới. 

Ở Nhật Bản, cụ thể ở Giáo phận Fukuoka, các trường hợp lây nhiễm mới vẫn ngày 

càng gia tăng. Đây là thực tại đau đớn mà chúng ta phải đón nhận. 

Trong hoàn cảnh này, tôi mời gọi Anh Chị Em cùng nhau sống đời môn đệ của Đức 

Kitô cách đặc biệt hơn, và cùng cộng tác trong khả năng có thể để chấm dứt nạn dịch 

viêm phổi Covid-19. Chúng ta hãy cùng hiệp nhất với nhau trong các suy nghĩ và việc 

làm hữu ích, cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona. 

Trong những ngày cuối cùng của hành trình Mùa Chay, chúng ta rất hy vọng tìm thấy 

bầu khí phụng vụ Tuần Thánh quen thuộc. Thế mà, năm nay dường như chúng ta đang 

được mời gọi can đảm từ bỏ những nghi thức thường lệ ấy? Buồn bã đến đau lòng! 

Theo nghĩa nào đó, Dân Chúa chúng ta đang trải qua kinh nghiệm “xuất hành” thời 

hiện đại. Chúng ta tiếp tục hành trình tiến về Đất Hứa bằng tất cả lòng tin. 

Với tinh thần trên, tôi xin mời các tín hữu của Giáo Phận Fukuoka nghiêm túc thực 

hiện các quyết định sau:  

1. Tạm hoãn cử hành các Thánh Lễ Cộng Đồng cho đến ngày 30 tháng Tư năm 2020. 

Trong thời gian này, các tín hữu trong Giáo Phận được phép miễn nghĩa vụ giữ 

ngày Chúa Nhật tại Nhà Thờ. Giấy phụng vụ Lời Chúa sẽ được Giáo Xứ chuyển 

về nhà cho các giáo dân, và mọi người cùng hiệp thông với các linh mục qua các 

Thánh Lễ do một mình ngài toàn tâm thay mặt cộng đoàn dâng lên Chúa. 

2. Trong Tuần Thánh, việc cử hành phụng vụ cũng được thực hiện không có sự tham 

dự của cộng đoàn như trên. Riêng với các linh mục, 

- Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá (Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu), 

Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh: ngoài Nhà Thờ Chánh Tòa và các 

Giáo Xứ, có thể cử hành ở Chủng Viện, Nhà Linh Mục và các Tu Viện.  

- Trong Lời Nguyện Cầu Cho Mọi Người vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh: cần 

thêm ý nguyện đặc biệt cầu cho thế giới đang đau khổ vì nạn dịch Covid-19. 

- Lễ Vọng Phục Sinh: chỉ cử hành ở Nhà Thờ Chánh Tòa và Nhà Thờ Giáo Xứ. 

- Linh mục Chánh xứ có trách nhiệm thông báo cho các giáo dân về thời gian về 

cử hành phụng vụ để mọi người cùng hiệp thông tại nhà.  



- Tất cả các linh mục có trách nhiệm thực thi những chỉ dẫn trên theo Sắc Lệnh 

“Thời Covid-19 (II)” do Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích ban hành 

ngày 25 tháng Ba năm 2020. 

3. Với những Giáo Xứ có dự định cử hành Bí Tích Thánh Tẩy vào dịp Lễ Phục Sinh, 

đề nghị dời kế hoạch đến một ngày thích hợp sau khi Thánh Lễ Cộng Đồng được 

khôi phục để cùng cử hành với cộng đoàn. 

4. Tạm hoãn cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu ngày 4 tháng Tư năm 2020 và chờ đến 

khi có thông báo mới.  

5. Tạm hoãn Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục cho Thầy Phó Tế Funatsu Ryota, dự 

định cử hành ngày 29 tháng Tư năm 2020, và chờ đến khi có thông báo mới. 

6. Với Lễ Hôn Phối và An Táng, đề nghị tìm kiếm quyết định khôn ngoan; và nếu 

phải cử hành thì cần chuẩn bị các biện pháp phòng vệ lây lan thích hợp. 

7. Với các sự kiện và hội họp khác, cần tạm hoãn hoặc hủy. 

8. Tuy việc quyên góp trong hoàn cảnh này có ít nhiều khó khăn, xin mọi người cũng 

đừng quên gởi phần tiết kiệm Mùa Chay của mình cho Caritas Japan. 

9. Ơn Toàn Xá đặc biệt, do Bộ Ân Giải Tông Tòa sắc lệnh ngày 19 Tháng Ba năm 

2020, nhằm ban phát lòng thương xót của Chúa và ơn chữa lành cho những người 

đang gặp thử thách trong cơn đại dịch Covid-19 này, theo thể thức như sau: 

9.1. Các tín hữu Công Giáo nhiễm virus corona đang được điều trị tại bệnh viện 

hay đang bị cách ly tại nhà, với tất cả lòng tin vào Chúa và lòng mến đối với 

tha nhân, được yêu cầu tham gia cách thiêng liêng Thánh Lễ, hoặc đọc một 

kinh Tin Kính, một kinh Lạy Cha và một lời cầu khẩn lên Đức Trinh Nữ 

Maria. 

9.2. Các nhân viên y tế, người thân trong gia đinh, và tất cả những người đang 

chăm sóc bệnh nhân Covid-19 cũng được yêu cầu thực hiện các việc đạo đức 

trên để xứng đáng lãnh nhận ơn toàn xá. 

9.3. Các tín hữu khác cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, cho bệnh nhân được 

chữa lành, cho những người qua đời được an nghỉ ngàn thu; hoặc viếng 

Thánh Thể hoặc chầu Thánh Thể; hoặc đọc Kinh Thánh ít nhất nửa giờ; hoặc 

đọc kinh Mân Côi hay ngắm Đàng Thánh Giá; hoặc đọc kinh Lòng Thương 

Xót của Chúa; và thực hiện các việc đạo đức trên để được lãnh ơn toàn xá. 

Các quyết định trên là kết quả tham khảo cuộc họp chuyên môn cấp chính phủ ngày 19 

tháng Ba vừa qua, với sự góp ý của các chuyên gia y tế Công Giáo và hội đồng cố vấn 

của Giáo Phận. Tôi xin mọi người cùng nhìn vấn đề với cặp mắt đức tin, tránh đề cao 

quan điểm cá nhân, cẩn trọng sống những ngày đầy thử thách này để không gây nên 

hậu quả khôn lường do hành động nông nổi. 

Kính mong mọi người cùng thông hiểu và hợp tác. 

 

 Linh mục Sugihara Hironobu 
 Giám quản Tông tòa Giáo phận Fukuoka.  


