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Gửi đến các linh mục, tu sĩ và giáo dân 

Giáo phận công giáo Sapporo 

 Đức cha Katsuya Taji - tổng giám mục giáo phận 

  

Về việc hạn chế tổ chức Thánh lễ, các buổi cầu nguyện để phòng chống lây 

nhiễm vi rút corona （No.4） 

   

Giáo phận Sapporo đã ngừng các Thánh lễ công khai và buổi cầu nguyện tại các nhà thờ kể từ ngày 

27 tháng 2. Nhờ vào sự hy sinh lớn lao của mọi người mà trong giáo phận chúng ta không ai bị nhiễm 

bệnh. Chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của các anh, chị em giáo dân. Hôm qua, lệnh tuyên bố tình 

trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ, vì vậy chúng tôi xin thông báo cho các tín hữu về phương hướng sắp 

tới của giáo phận. 

  

Trong bản thông báo lần thứ ba "các biện pháp ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh viêm phổi do vi rút 

corona chủng mới" (vào ngày 27 tháng 3), chưa quy định thời gian kết thúc của việc hạn chế ra ngoài, 

cùng với đó "có nhiều ý kiến khác nhau của các chuyên gia tư vấn khuyên rằng nên cử hành thánh lễ 

khi không có trường hợp nhiễm bệnh nào trong hơn 7 đến 20 ngày, hoặc khi đã có thuốc điều trị". 

Khoảng ba tháng đã trôi qua, theo quan điểm của các chuyên gia thì dịch bệnh này vẫn chưa hoàn toàn 

chấm dứt, và việc chế tạo vắc-xin, thuốc sẽ mất nhiều thời gian hơn, vì vậy từ nay trở đi, chúng ta cần 

phải nghĩ đến việc sống có ý thức về sự tồn tại của vi rút corona "with corona". Giáo hội cũng cho 

rằng những người nhiễm bệnh có thể ở khắp nơi (bao gồm cả việc chúng ta có khả năng là người đang 

bị nhiễm bệnh), và kiên quyết không để việc lây nhiễm xảy ra tại các nhà thờ. 

Theo như thông báo trên, chúng tôi cũng đã hướng dẫn phân tán việc cử hành thánh lễ và hạn chế số 

người tham dự để tránh việc tập trung đông người. Hôm trước, chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo 

sát trong toàn Hokkaido về tình trạng việc phân tán cử hành thánh lễ này, v.v... ở mỗi giáo xứ. Kết quả, 

nhiều nhà thờ đang thực hiện với tinh thần "with corona". Dựa trên cuộc khảo sát này, tại các giáo xứ 

ở Sapporo sẽ tiến hành phân tán việc cử hành thánh lễ để tránh tập trung đông người, chúng tôi cũng 

mong muốn các giáo xứ nhỏ khác cũng xem xét thực hiện điều này. Khi đó, xin vui lòng lưu ý các 

điểm sau. 

  

● Vui lòng thực hiện chặt chẽ hơn các biện pháp phòng chống lây nhiễm đã được ban hành trước đó. 

Đặc biệt, các giáo dân hãy giữ khoảng cách xã hội trong nhà thờ. Nếu không thể thưc hiện được, hãy 



phân chia số lượng người ra sảnh nhà thờ, v.v... hoặc hạn chế số người vào tham dự. 

  

● Những người tham dự thánh lễ vui lòng ghi tên và địa chỉ phòng trường hợp xuất hiện người bị lây 

nhiễm thì phía nhà thờ có thể dễ dàng liên lạc. Khi ghi tên, tránh dùng chung bút viết. 

  

● Tùy thuộc vào tình hình của khu vực và giáo xứ mà mỗi nhà thờ hãy tự quyết định việc cử hành 

thánh lễ công khai hay thánh lễ chỉ dành riêng cho các tín hữu thuộc giáo xứ. Tuy nhiên, đặc biệt ở 

khu vực thành phố, có lẽ sẽ khó cử hành thánh lễ công khai hơn ngay cả khi đã tiến hành thực hiện 

việc phân tán. Nếu giáo dân không thể tham dự thánh lễ tại giáo xứ mình trực thuộc mà đi đến nhà thờ 

khác thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Nếu có một số lượng nhỏ khách du lịch hoặc những người 

lạ đến nhà thờ thì xin vui lòng xử lý một cách linh hoạt dựa trên tình hình hiện tại. 

  

 ● Nếu nhà thờ không thể cử hành thánh lễ Chúa nhật cho tất cả các giáo dân thuộc giáo xứ và muốn 

giáo dân tham dự thánh lễ cách tuần, tôi trao cho các linh mục giáo xứ quyền cho phép giáo dân miễn 

trừ nghĩa vụ tham dự thánh lễ vào ngày Chúa nhật. Ngoài ra đối với những người già yếu hoặc những 

người đang lo lắng về tình trạng sức khỏe cũng được miễn trừ nghĩa vụ. 

  

● Mong các anh, chị, em tiếp tục hạn chế các buổi họp giáo dân, các buổi bán hàng từ thiện bazaar 

hoặc các sự kiện tập trung đông người. Đối với những điều trên, các nhà thờ hãy tùy thuộc vào tình 

hình hiện tại để xem xét và thực hiện. 

Vì tình hình hiện tại của các khu vực và giáo xứ là khác nhau nên chúng tôi không thể đưa ra quyết 

định đồng nhất. Giáo dân thuộc các giáo xứ nên trao đổi và đưa ra quyết định cụ thể dưới sự hướng 

dẫn của linh mục giáo xứ. Chúng ta sẽ tiến hành thực hiện các điều trên từ tháng 6, bắt đầu từ những 

giáo xứ đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. 

  

Cuối cùng, như tôi đã đề cập trong thông báo trước, trong khi các hoạt động của nhà thờ bị hạn chế 

nhiều, hiện có rất nhiều người vẫn đang cần sự giúp đỡ trong cuộc sống, vì vậy cộng đoàn hãy quan 

tâm chu đáo, tránh để bỏ sót bất kỳ ai. Xin Thiên Chúa ban phước lành cho tất cả mọi người. 


