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Gửi đến các thành phần Dân Chúa trong Giáo Phận Osaka
MỘT SỐ CHỈ DẪN VỚI DIỄN BIẾN CỦA DỊCH CORONA (số 10)
Mến Chào Tất Cả Anh Chị Trong Bình An Của Chúa Kitô
Mùa Giáng Sinh đã khép lại, Chúng Ta lại được lịch phụng vụ dẫn vào mùa
Thường Niên. Tuy nhiên, chính phủ lại vừa ban hành tình trạng khẩn cấp, trong đó có
các tỉnh thành thuộc Giáo Phận Osaka. Như thế chúng ta hãy cùng nhau vượt qua thời
gian khó khăn này.
Mặc dầu theo bản hướng dẫn của Hội Đồng Giáo Mục về đại dịch Covid nói rõ
rằng “ Nếu lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố, các thánh lễ có số đông giáo dân tham
dự sẽ không được diễn ra”.
Tuy nhiên, lệnh ban bố lần này nêu rõ, việc tổ chức các sự kiện có số lượng 5000
(năm ngàn) người và sức chứa phải 50% đổ xuống so với số ghế trong hội trường ấy.
Chính vì nằm trong khuôn khổ trên, nên dưới đây là một số biển pháp cho các Giáo Xứ
khi Thánh lễ diễn ra.
Ngoài ra, phải hiểu rõ Thánh Lễ Chúa Nhật không phải là buổi tập hợp không khẩn
cấp và không cần thiết. Mà phải luôn nhớ rằng trên hết mọi sự
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT CẦN THIẾT CHO GIÁO HỘI.
Vào ngày 15 tháng 8 năm ngoái, nhân ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời, Đức Hồng Y Thư
ký Robert Sarah đã ban hành một bức thư gửi các Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới
đã được Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận, “Hãy vui mừng trở lại với Thánh Lễ,
Thánh Thể”.
Trong đó nói rõ:
– Chúng ta không thể sống, không thể là Kitô hữu, không thể đạt đến mức độ viên mãn
của nhân cách và khát vọng sâu xa hướng đến thiện hảo và hạnh phúc, nếu không có Lời
Chúa, được định hình trong các cử hành phụng vụ và trở thành lời sống động, do chính
Chúa nói với những ai biết mở rộng trái tim để lắng nghe Người;
– Chúng ta không thể sống như những Kitô hữu, nếu không thông dự vào Hy tế Thánh
Giá của Chúa Giêsu, Đấng đã hiến thân chịu chết để cứu độ nhân loại đang chết vì tội
lỗi; Đấng Cứu Thế đã đón nhận và đưa nhân loại về với Chúa Cha; trong vòng tay của
Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá, toàn thể nhân loại đau khổ tìm được ánh sáng và
sức mạnh đỡ nâng.
– Chúng ta không thể sống nếu không có bàn tiệc Thánh Thể, bữa ăn Chúa dọn ra và mời
chúng ta là những người con, những người anh chị em đến để đón nhận chính Đức Kitô
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Phục sinh, với cả Mình, Máu, Linh hồn và Thần tính của Người trong tấm Bánh bởi trời,
là sức mạnh nâng đỡ chúng ta trong mọi niềm vui nỗi buồn của cuộc lữ hành trần thế;
– Chúng ta không thể sống nếu không có cộng đoàn Kitô hữu, gia đình của Chúa; chúng
ta cần gặp gỡ những người anh chị em cùng chia sẻ hồng ân làm con Thiên Chúa, làm
em của Đức Kitô, cùng được mời gọi nên thánh và đón nhận ơn cứu độ, dù rất khác biệt
nhau về tuổi tác, về hoàn cảnh cá nhân, về các đặc sủng và ơn gọi riêng của mỗi người;
– Chúng ta không thể sống nếu không có Nhà Chúa, cũng là nhà của chúng ta, nếu không
có nơi thánh để chúng ta được sinh ra trong đức tin, nơi chúng ta nhận ra sự hiện diện
của Chúa quan phòng và vòng tay xót thương nâng dậy những ai đang quỵ ngã, nơi chúng
ta hiến thánh ơn gọi hôn nhân hoặc tu trì, nơi chúng ta cầu nguyện và tạ ơn, vui mừng và
than khóc, nơi chúng ta phó dâng cho Chúa Cha những người thân yêu của chúng ta đã
hoàn tất cuộc lữ hành trần thế;
– Chúng ta không thể sống nếu không có Chúa nhật, ngày của Chúa, ngày mang lại ánh
sáng và ý nghĩa cho những chuỗi ngày lao động cũng như cho các bổn phận trong gia
đình và xã hội.
Chính vì hiểu rõ và tầm quan trọng và ý nghĩa của Thánh Lễ Chúa nhật, nên Giáo
Phận Osaka muốn tạo điều kiện cho giáo dân sum họp với nhau trong nhà Chúa. Miễn là
mỗi người chúng ta tuân thủ các biện pháp do chính phủ cũng như chính quyền địa
phương đề ra. Thêm vào đó là những chỉ dẫn của Toà Giám Mục sau đây.
1. Về thánh lễ Chúa nhật tại các giáo xứ
a) Ngoài các biện pháp cơ bản như trước đây khử trùng tay, đeo khẩu trang, thông gió,
thông tin liên lạc, không hát, hạn chế nói nhiều nhất có thể, có thể ngồi cách xa 2m ít
nhất 1m, v.v. phải được đo thân nhiệt trước khi vào Nhà Thờ.
b) Cha chủ tế cũng như những người đồng tế hay giúp lễ phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên,
đối với người bệnh và Vị cao niên cần phải được xem xét. Nếu toà giảng có khoảng cánh
với giáo dân trên 2m thì không buộc phải đeo khâu trang khi giảng lễ.
c) Tất cả các giáo dân trong giáo phận đều được miễn trừ bổn phận tham dự Thánh Lễ
Chúa Nhật, do vậy, có tham dự Thánh Lễ hay không phụ thuộc vào quyết định của mỗi
người. Nếu tại giáo xứ của mình không có thánh lễ thì xin vui lòng không đến dự các
thánh lễ của các giáo xứ khác.
d) Trường hợp không thể thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa do nhiều nguyên
nhân (không chỉ về mặt vật chất mà còn nhân sự, người phụ trách quá tải trong việc
thực hiện các biện pháp phòng ngừa) hoặc tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng vùng. Nên
ngừng dâng lễ có số đông giáo dân tham dự. Trong trường như vậy, Quý Cha “mỗi
Chúa nhật… có bổn phận phải dâng thánh lễ cho những người được giao phó” (Luật
Giáo hội, Điều 535, Khoản 1), để thánh hiến chính mình và dâng đoàn chiên đã được
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Chúa giáo phó, nên Các Ngài đích thân dâng thánh lễ cho tất cả trong giáo xứ. Ngoài
ra, xin dùng các phương thức tuyền thông (online, trực tuyến vv), để tất cả các tín hữu
nhận được hồng ân của Chúa, nhờ phụng vụ của ngày Chúa nhật.
e) Nếu tại các giáo xứ Thánh lễ Chúa nhật có số đông giáo dân tham dự, xin Quý
Cha chánh xứ, các Cha phụ trách hay Cha hạt trưởng thông báo cho văn phòng Tgm.
2. Ngoài các giáo xứ như các hội dòng hay cơ sở khác, cũng như các thánh lễ
ngày thường trong các giáo xứ có thể vẫn diễn ra. Miễn là áp dụng đầy đủ các biện
pháp phòng ngừa, và quyền quyết định phụ thuộc vào những người chịu trách nhiệm tại
nơi đó.
3. Trong thời gian lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp thuộc tỉnh phủ Osaka và tỉnh
Hyogo. Tại các giáo xứ Ngoài các buổi sum họp để dâng thánh lễ, hoãn hoặc dừng các
buổi sum họp khác. Nếu buộc phải sum họp, phải hạn chế suống lượng người tham dự,
không được dược tổ chức các buổi cơm chung, cũng như phải đảm bảo được các biệt
pháp phòng ngừa.
Sau cùng, mọi người hãy nghiêm túc chấp hành và nhìn nhận rằng chính phủ đã
ban bố tình trạng khẩn cấp theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Việc lây nhiễm
cao hơn nữa, sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho toàn xã hội, chẳng hạn như sự sụp đổ
của ngành y tế, vì vậy cần phải sống với cảm giác và đề phòng với sự lây lan của đại
dịch. Trong đó Chúng ta hãy cầu xin Chúa đẩy luỳ đại dịch, chúng ta cũng nâng đỡ
nhau nơi Thánh lễ Chúa nhật, đó là nếp sống tối ưu và cần thiết của Giáo Hội.
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