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Thông Báo Ứng Phó Với Dịch Bệnh Truyền Nhiễm Virus Corona (lần 4 )
＋Bình An Của Thiên Chúa Ở Cùng Tất Cả Anh Chị Em.
Liên quan đến bệnh truyền nhiễm chủng mới Virus Corona, trước tình hình các ca mắc bệnh viêm phổi cấp
bùng phát, gây thiệt hại không nhỏ về tính mạng và sức khỏe của con người, hơn nữa, hiện nay, số bệnh nhân
tăng đột biến, có rất nhiều trường hợp không xác định được nguồn gốc lây nhiễm, hệ thống chăm sóc, điều trị
y tế bị quá tải, nên ngày 7 tháng 4 văn phòng Thủ Tướng đã ban hành tình trạng khẩn cấp.
Thời gian tròng vòng 1 tháng kể từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, các khu vực đặt trong trong tình
trạng khẩn cấp là 7 tỉnh. Ngay sau đó, trước nguy cơ bệnh dịch, chính quyền các địa phương đã đẩy nhanh
các phong trào chống dịch và đưa ra các tuyên bố khẩn cấp riêng. Ngoài yêu cầu “ Tập trung, Bịt kín, tránh
tiếp xúc và không ra ngoài nếu không cần thiết ” các địa phương còn chỉ đạo “ trong trường hợp cần thiết
phải đi làm, giảm số lượng người đi làm tối thiểu 70-80% bằng cách xoay vòng, chia ca ”. Tình hình thực tế
cho thấy chưa có cách nào để tránh bùng phát dịch (đại dịch), nên chỉ bằng cách dập và triệt tiêu các vùng
nhiễm dịch ( cụm dịch)
Nhà thờ cũng không ngoại lệ. Thánh đường hoàn toàn không thể tránh “三つの密“. Ngoài ra, số lượng giáo
dân trên 50 tuổi cao, có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng khi xảy ra dịch (cụm dịch), nên phải thật
thận trọng khi tổ chức cuộc hội họp.
Hơn nữa, còn có khả năng bị nhiễm bệnh bên ngoài nhà thờ, trên đường đến nhà thờ. Trường Công Giáo ở
thành phố Shizuoka đã quyết định cho học sinh nghỉ học để nỗ lực trong phong trào ngăn chặn sự lây lan dịch
bệnh. Tương tự như vậy, đối với những giáo dân có mong muốn “ dù không có thánh lễ nhưng vẫn muốn cầu
nguyện trong đền thờ” thì xin vui lòng hiểu và thông cảm “ không đi ra ngoài mà hãy ở tại nhà tĩnh lặng cầu
nguyện”
Tháng Năm được coi là tháng của Đức Mẹ. Chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện Mẹ Maria, người bảo hộ
chúng ta, cùng nhau hiệp dâng lời cầu nguyện cho những người đã chết vì dịch bệnh Corona, cầu nguyện cho
những người đang lâm vào tình trạng nguy khốn vì dịch bệnh và hãy cầu nguyện sự tha thứ của Thiên Chúa
trên chúng ta, những người con đang chịu sự bất tiện trong đời sống đức tin trong tình trạng khẩn cấp này.
Nguyện Xin Thiên Chúa
Linh mục phụ trách truyền giáo và mục vụ quân Seishin
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【Kéo dài thời gian tạm dừng thánh lễ cộng đồng】
* Thời gian tạm dừng thánh lễ cộng đồng tại quận Seishin kéo dài dến ngày 31 tháng 5
* Các Cha phụ trách tại các giáo xứ, không cử hành thánh lễ cộng đồng ngày Chúa nhật
* Nghi thức Rửa Tội đã được lên kế hoạch vào ngày 31 tháng 5, ngày Lễ Ngũ Tuần, nhưng xin vui
lòng xem xét tình trạng dịch bệnh để sắp xếp thời điểm của lễ Rửa Tội

