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Kính gửi:  Cộng đoàn Dân Chúa tại các Giáo xứ, Giáo phận Sendai 
 

Biện Pháp Phòng Ngừa Dịch COVIT – 19 từ Ngày 07 Tháng 06 
 
Ngày 14 tháng 05 vừa qua, Tình trạng Khẩn cấp đã được gỡ bỏ tại Bốn Tỉnh thuộc Giáo phận Sendai. 
Trong suốt thời gian qua, nhờ ý thức, nỗ lực hạn chế các hoạt động của mọi người, các công ty, các 
tổ chức, và các Nhà thờ trong toàn quốc đã mang đến kết quả khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn một 
chặng đường dài phía trước cho tới khi dịch bệnh toàn toàn chấm dứt. Vào tháng tới, các Trường 
học Công lập sẽ mở cửa trở lại và chúng tôi không khỏi lo ngại việc vi-rút bùng phát. Chính vì vậy, 
chúng tôi cần thêm thời gian cân nhắc về việc mở lại các Thánh lễ. (Dĩ nhiên, đây không phải lý do 
duy nhất để đưa ra quyết định và không nhắm đến học sinh, sinh viên là đối tượng để thử nghiệm). 
Chúng tôi quyết định tiếp tục kéo dài các Biện pháp Phòng ngừa kể từ ngày 07 tháng 06 trở đi như 
dưới đây: 
 

1. Từ Chúa Nhật ngày 07 tháng 06 cho tới Thứ Bảy ngày 04 tháng 07, tất cả các Giáo xứ thuộc 
Giáo phận Sendai miễn chuẩn buộc đi lễ ngày Chúa nhật. Trong thời gian này, việc tập họp 
tham dự Thánh lễ, các cuộc hội họp, học tập, v.v… tạm thời ngưng. Vì vậy, mỗi cá nhân tự 
cầu nguyện riêng qua việc đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. 
 Chúng tôi đã nhận được những báo cáo không hay từ một số Giáo xứ (Cha xứ) nơi có Nhà 
thờ nhỏ, vì chỉ có ít Giáo dân tham dự mà mọi người đã tổ chức hát thánh thi, đọc Sách 
thánh, và rước Mình thánh Chúa. Với tình hình hiện tại và sau này, việc cầu nguyện và rước 
Mình Thánh Chúa (có nguy cơ lây nhiễm thấp) giúp giữ đức tin của các Ki-tô hữu cách sống 
động trong thời gian không có Thánh lễ (Thánh Lễ khiến mọi người ở lại trong thời gian dài 
và có nguy cơ lây nhiễm cao). 

2. Linh mục sẽ tiếp tục trao Mình Thánh Chúa cho những người có lòng khát khao lãnh nhận 
tại Giáo xứ của mình theo các giờ Lễ ngày Chúa nhật đã được ấn định. Tuy nhiên, cần chú 
ý những điểm sau đây: 
 Việc trao Mình Thánh Chúa thường được cử hành vào các giờ lễ đã được ấn định tuỳ từng 
Nhà thờ. Tránh tập trung đông người trong Nhà thờ, và giữ giãn khoảng cách. 
 Khi vào Nhà thờ (Nhà thờ Chính Toà) và sử dụng các phòng ốc trong Nhà xứ, mọi người 
phải đeo khẩu trang, khử trùng tay, phòng ốc để thông thoáng khí, và không được ở lại quá 
lâu trong Nhà Thờ. Về nhà ngay sau khi đã lãnh nhận Mình Thánh Chúa. 

3. Liên quan đến Đám cưới, Đám tang, cần liên lạc với Linh mục phụ trách và với người phụ 
trách việc Phòng ngừa Lây nhiễm trước khi tiến hành nghi thức bình thường. 

4. Đối với các sự kiện khác ngoài Thánh lễ, hạn chế hết sức có thể, hoãn lại hoặc huỷ bỏ, ngoại 
trừ những buổi họp với nhóm nhỏ. 

5. Chúng tôi hy vọng thông báo này sẽ được gửi đến từng giáo dân (tuỳ cách thức), hạn chót 
là Thứ sáu ngày 05 tháng 06. Và nếu được cũng xin thông báo đến với những người Nước 
ngoài đang sinh hoạt trong Giáo xứ. Bản dịch Tiếng anh và Tiếng Việt nam có đăng trên 
Homepage của Giáo phận Sendai. 

 Quyết định này được đưa ra sau khi suy tư và bàn bạc của Linh mục Đoàn trong Giáo phận 
trong cuộc họp ngày 14 tháng 05 và đã được phê chuẩn bởi Ban Cố Vấn Giáo Phận Sendai. Tuy 
nhiên, chúng tôi sẽ có thông báo tiếp theo vào trung tuần tháng Sáu sau khi cân nhắc tình tình 
thực tế và tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn. 
 
Linh Mục Shiro Komatsu, 
Giám Quản Giáo Phận Sendai 


