Ngày 17 Tháng 5 Năm 2020
Đối Ứng Với Bệnh Truyền Nhiễm Chủng Mới Virus Corona
(lần thứ 5)
+ Bình an của Chúa ở cùng tất cả Anh Chị Em.
Vào ngày 14 tháng 5, chính phủ đã tuyên bố hủy bỏ tình trạng khẩn cấp đối với 39 tỉnh dựa
trên luật đặc biệt chủng mới virus Corona . Hơn nữa, đối với các cư dân của tỉnh đã được dỡ bỏ
tình trạng khẩn cấp, chính phủ chỉ thị "Ba yêu cầu" (dần dần từng bước, tiếp tục thay đổi tích
cực nhất có thể và luôn cảnh giác với virus mỗi ngày).
Tỉnh Shizuoka đã quyết định đình chỉ công việc vào ngày 17 như dự kiến sau khi hủy bỏ
tuyên bố khẩn cấp vào ngày 15. Có 6 cấp độ cảnh báo để đánh giá tình hình nhiễm bệnh và hệ
thống chăm sóc y tế, trong tỉnh được đánh giá ở "mức độ cảnh báo 3" mức độ nhiễm bệnh hạn
chế, tuy nhiên, nội tỉnh vẫn tiếp tục yêu cầu người dân tránh "3 密" một cách triệt để.
Vào ngày 17, Các nhà thờ Công giáo vùng Seishin đã tổ chức cuộc họp các trưởng giáo xứ
để đưa ra đối ứng cho tháng 6 cho tình trạng hiện nay (lần thứ 5). Sau khi tham khảo ý kiến,
mặc dù có nhiều ý kiến của các tín hữu là mong muốn được tổ chức lại thánh lễ cộng đồng
nhưng cần phải có thời gian để chuẩn bị, sắp xếp môi trường Thánh đường ( không khí thông
thoáng, giãn cách, khử trùng) và tiến hành đơn giản hóa Thánh lễ(hạn chế lây nhiễm) để đảm
báo và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh "3 密".
Vì thế, để có thể tổ chức thánh lễ cộng đồng vào tháng 7 thì tháng 6 là giai đoạn chuẩn bị,
Chúa nhật tại các giáo xứ, sẽ tổ chức thử các thánh lễ đơn giản hóa, không công khai với số
lượng giáo dân hạn chế và được quay vòng luôn phiên (người phục vụ, tình nguyện) nhằm
mục đích xác nhận, kiểm chứng cảnh quan và môi trường bên trong Thánh đường.
Ngoài ra, trong vùng có một số vị linh mục sống một mình, đã cao tuổi và một số vị mắc
bệnh tiềm ẩn, nếu chủ tế nhiều thánh lễ trong một ngày sẽ xảy ra các nguy cơ không tốt, vì thế
nên sẽ khó để thực hiện các thánh lễ hàng tuần tại các giáo xứ. Tuy nhiên, khi không có thánh lễ,
tại các giáo xứ cần phải đảm bảo tránh các buổi tập trung cầu nguyện hay tập trung tổ chức các
nghi lễ khi không có Linh mục vào ngày Chúa nhật, vì thế nên tháng 6 sẽ không diễn ra các
buổi nghi thức cầu nguyện tập trung tại các giáo xứ.
Chắc hẳn các tín hữu mong đợi tổ chức lại Thánh lễ cộng đồng vào tháng 6 sẽ có cảm giác
đáng tiếc hay thất vọng. Tuy nhiên, xin hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi, các giáo xứ cần có
thời gian để chuẩn bị phần phục vụ và không gian trong Thánh đường.
Hơn nữa tháng 6 là "Tháng Trái Tim Chúa Giêsu". Trái tim Chúa Giêsu là một biểu tượng
tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, sùng kính Trái Tim Chúa Giêsu gợi nhớ lại tình yêu
vô biên vô tận của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã cho thấy một trái
tim cháy bỏng yêu thương, bên cạnh đó Ngài cũng đang nhắc nhở những con người có trái tim
lạnh giá, Ngài khuyến khích mỗi người chúng ta hãy bắt trước tình yêu của Ngài. Đáp lại tình
yêu của Thiên Chúa, trong khoảng thời gian này, chúng ta hãy cùng nhau sốt sắng cầu nguyện
để mọi khó khăn sẽ qua mau.
Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng.
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