Ngày 28 Tháng 3 Năm 2020

ĐỐI ỨNG VỚI BỆNH TRUYỀN NHIỄM CHỦNG MỚI VIRUS CORONA
(lần 3)
十 Bình An Của Thiên Chúa Ở Cùng Tất Cả Anh Chị Em.
Đại dịch toàn cầu, bệnh truyền nhiễm chủng mới Virus Corona đã được WHO tuyên bố, sự tăng lên nhanh
chóng số người nhiễm bệnh ở châu Âu và Hoa Kỳ đã được báo cáo. Tại Nhật Bản, Chính Phủ và các nhà
chức trách đã chính thức thông báo và kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết tại thủ đô
Tokyo, tỉnh Kanagawa và tỉnh Chiba, đây là thời điểm rất nguy hiểm, sự lây lan từ ổ dịch -> vượt tầm kiểm
soát -> phong tỏa thành phố.
Tại tỉnh Shizuoka, số người nhiễm bệnh 3 người, mặc dù sự gia tăng đã được kiềm chế, nhưng vẫn cảnh
báo tới anh/chị/em nên bảo vệ mình và người xung quanh bằng cách rửa tay, che chắn khi ho, hạn chế và
tránh xa những nơi đông người, chật hẹp.
Kết quả việc xem xét các biện pháp đối ứng tại cuộc họp của các hội trưởng công giáo tại quận Seishin
(Shizuoka+Shimizu), đã xác định việc quan trọng nhất thời điểm hiện tại là tránh sự lây lan, truyền nhiễm từ
các thánh lễ, các cuộc tụ họp.
Đã quyết định kéo dài thời gian tạm dừng các thánh lễ cộng đồng đến ngày 18 tháng 4 ( thứ 7)
● Từ ngày 30 tháng 3 (thứ hai) đến ngày 18 tháng 4 (thứ bảy) tạm dừng các thánh lễ cộng đồng.
● Đối với ba ngày trong tuần thánh và lễ Phúc sinh, tùy vào điều kiện mỗi Linh mục Chánh xứ cử hành
một cách riêng tư.(không tụ họp giáo dân)
Như trước đây, ngay cả khi anh/chị/em không thể tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, do sự lây lan, truyền
nhiễm của chủng mới Virus Corona, anh/chị/em được miễn bổn phận tham gia Thánh Lễ theo hướng dẫn của
Giáo Phận Yokohama. Khuyến khích Anh/Chị/Em mang Kinh thánh và Phụng vụ đến nhà thờ trong thời gian
đình chỉ, đọc và suy niệm. Ngoài ra, hãy cầu nguyện cho những người chết vì nhiễm bệnh chủng mới Virus
Corona và những người vẫn còn đau khổ. Bằng cả trái tim chúng ta cùng cầu nguyện và hy vọng rằng
chủng mới Virus corona sẽ kết thúc sớm nhất có thể.
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