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Fukuoka, ngày 7 tháng 5 năm 2021 

Anh Chị Em thân mến: 
Truyền thống Công Giáo dành tháng Năm làm tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Năm nay, Đức 
Thánh Cha Phanxicô mời gọi toàn Giáo Hội mỗi ngày cầu nguyện với kinh Mân Côi, xin cho 
đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt. 
Trong suốt tháng Năm, vào lúc 6 giờ chiều giờ Roma (~ 1 giờ sáng hôm sau giờ Nhật Bản), 
Đài Vatican sẽ truyền hình trực tiếp giờ lần hạt Mân Côi từ 30 linh địa kính Đức Mẹ trên toàn 
thế giới. Một số nơi có thể kể đến, như: Vương cung thánh đường Truyền Tin ở Israel (ngày 
4), Đền thánh Đức Mẹ Hòa Bình và Hành Trình Bình An ở Philippines (ngày 7), Đền thánh 
Đức Nữ Trinh Diễm Phúc Chuỗi Mân Côi ở Bồ Đào Nha (ngày 13), Đền thánh Đức Mẹ Lộ 
Đức ở Pháp (ngày 18), Nhà thờ Chánh tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Urakami ở 
Nagasaki (ngày 21), Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico (ngày 26), v.v.. Xin mọi người, 
nếu không thể hiệp thông trực tuyến, cố gắng dành ít thời gian trong ngày, một mình hay đoàn 
thể, để cầu nguyện theo ý chỉ với kinh Mân Côi. 
Cũng trong những ngày này, tôi đã được đề nghị hướng dẫn nguyên tắc ứng xử trước làn sóng 
lây nhiễm Covid-19 mới. Tôi xin nhắc lại tiêu chí thực hành cách vắn gọn như sau: 
 
1. Khi Tình trạng Khẩn cấp (Kinkyu jitai sengen) được công bố, sẽ không cử hành Thánh 

Lễ cộng đồng với sự tham dự của giáo dân. Thánh Lễ ở Nhà thờ Chánh tòa sẽ được phát 
trực tuyến. 

2. Khi Tình trạng Khẩn cấp chưa đươc công bố, các Thánh Lễ vẫn được cử hành bình 
thường, miễn là tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đã hướng dẫn. 

3. Khi chính phủ ban hành các biện pháp phòng dịch đặc biệt, mà vẫn chưa tuyên bố Tình 
trạng Khẩn cấp, chúng ta vẫn cử hành Thánh Lễ với sự đề phòng cao, nhất là đối với 
người cao tuổi và người bị bệnh lâu năm. Không ai bị ngăn cản đến với Thánh Lễ chỉ vì 
tuổi tác; và, nghĩa vụ giữ ngày của Chúa cũng được miễn chuẩn khi hoàn cảnh không 
cho phép. 

4. Trường hợp khác, xin vui lòng liên lạc Văn phòng Giáo phận để được giải đáp. 
 
Thành tâm hiệp ý với Anh Chị Em cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt.  
Xin Chúa chúc lành cho tất cả Anh Chị Em. 
 
 
 
Giuse Maria Abella, CMF. 
Giám mục Giáo phận Fukuoka 


