
 カトリック福岡司教区 

DIOCESE OF FUKUOKA 
 

カトリック福岡司教館                             Bishop’s House 

810-0028福岡市中央区浄水通 6-28                     6-28 Josuidori, Chuo-ku 

℡092-522-5139 fax 092-523-2152                                810-0028 Fukuoka, JAPAN 

 

 

I.  HƯỚNG DẪN SỐNG “THÁNG TRUYỀN GIÁO” 

II.  VIỆC KẾT THÚC TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VÌ COVID-19 

 

Fukuoka, ngày 29 tháng năm 2021 

 

Anh em linh mục, anh chị em tu sĩ và giáo dân trong gia đình Giáo phận Fukuoka thân mến, 

  Bình an của Chúa ở cùng anh chị em! 

Chúng ta sắp kết thúc tháng 9 – tháng cầu nguyện và làm việc cách đặc biệt vì môi sinh và 

bảo vệ sự sống. Chúng ta sẽ bước vào tháng 10 với tinh thần “truyền giáo.” Cùng với niềm 

vui vì Tình trạng Khẩn cấp được bãi bỏ, tôi xin phép được chia sẻ với anh chị em hai ý sau: 

1. Tháng Mười là tháng được dành để nhắc nhớ căn tính truyền giáo của mỗi người 

tín hữu và thúc đẩy các hoạt động loan báo Tin Mừng. “Những gì tai đã nghe, mắt đã 

thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4: 20) là chủ đề sứ điệp mà Đức Thánh Cha đặt 

cho ngày Thế giới Truyền giáo năm nay. Nhằm giúp tất cả mọi tín hữu trong Giáo phận 

Fukuoka thể hiện tốt hơn nghĩa vụ truyền giáo của mình trong tháng này, chúng tôi đã 

chuẩn bị sẵn một số gợi ý và sẽ đăng tải lên trang nhà của Giáo phận hằng tuần. 

2. Trong niềm vui được thoát khỏi những hạn chế do Tình trạng Khẩn cấp, chúng ta 

lại có thể cùng nhau cử hành Thánh Lễ Cộng Đồng và tái lập các sinh hoạt mục vụ. 

Tùy theo mức độ nới lỏng các hạn chế do chính phủ và giới chức địa phương ban bố, 

chúng ta sẽ dần khôi phục các sinh hoạt mục vụ, sống đạo và truyền giáo trong các giáo 

xứ. Dù sao đi nữa, chúng ta phải luôn cảnh giác (như khử khuẩn, đeo khẩu trang, v.v..) 

để tránh bị nhiễm bệnh và lây nhiễm cho nhiều người khác. 

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em! 

Người anh em trong Đức Kitô, 

 

 

 

Giuse Maria Abella, CMF. 
Giám mục Giáo phận Fukuoka 


