
 

 

 

Giáo Phận Takamatsu 

 Thông báo về Thánh Lễ Chúa Nhật dưới tình trạng dịch bệnh Covid 

chủng mới hiện tại （bài mới） 

 ✚  Bình an của Chúa 

 Vào tháng 4 năm nay, chúng tôi đã công bố  "Hướng dẫn của giáo phận " về  việc quản 

lý nhà thờ trong tình hình đại dịch Covid chủng mới "", nhưng dựa trên sự lây nhiễm của 

dịch bệnh gần đây, chúng tôi sẽ bổ sung thêm một số phương châm mới về Thánh lễ Chúa 

Nhật. 

 Để có thể duy trì việc thờ phượng các ngày Chúa Nhật trên cơ sở tuân theo các hướng 

dẫn của chính quyền, hãy lưu ý những điểm sau đây và đưa ra phương án đáp ứng tại mỗi 

giáo xứ. Cha chánh xứ nên quyết định sau khi tham khảo ý kiến của hội đồng giáo xứ. Sự 

chấp thuận của Đức giám mục là cần thiết cho quyết định cuối cùng, nhưng khi cần thiết thì 

hãy liên lạc với chúng tôi ngay sau khi đưa ra quyết định. 

 1）Vì sự lây lan của dịch bệnh dự kiến sẽ còn kéo dài, nên việc duy trì thánh lễ công khai 

ngày Chúa Nhật được nếu có thể. 

 2) Hãy tránh 3 chữ Mật(3 密）, lưu tên và thông tin liên lạc của những người tham gia, khử 

trùng kỹ lưỡng, thực hiện tuyệt đối các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng cơ bản kỹ lưỡng 

hơn bao giờ hết và từ chối cho tham dự Thánh lễ đối với những người không thể thực hiện. 

 3）Các cuộc trò chuyện trong khuôn viên nhà thờ nên được giữ ở mức tối thiểu,  mọi 

người nên giữ im lặng trong nhà thờ. 

 4) Ngoại trừ cha xứ và người sướng đáp ra, mọi người tham dự thánh lễ trong im lặng, và 

thay mặt cho những người dự lễ, chỉ có người được quyền sướng đáp mới đáp lại lời của 

cha xứ, và cả các tín hữu và giúp lễ cũng im lặng khi tham dự thánh lễ  (gọi tắt là thánh lễ 

im lặng). 
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 5）Sử dụng đàn Organ, và nều có thể thì nên tấu đàn Organ trong lúc im lặng. 

 6) Trường hợp có sự tiếp xúc gần gũi với những những người từ các vùng nhiễm dịch 

nặng , thì hãy tránh việc xem lễ trong bảy ngày. 

 7）Đối với những người nước ngoài không thông thạo tiếng Nhật thì hãy giải thích nội dung 

này nhiều lần. 

 Tất cả các tiệc tùng hay tiệc hội ăn uống đều bị cấm ở các nhà thờ thuộc vùng Shikoku. 

 Trường hợp có người nhiễm đến từ những người tham dự lễ trong giáo xứ (sau khi đã liên 

hệ với trung tâm y tế, giáo phận v.v.) 

 1) Biết chắc chắn có người nhiễm bệnh. Trong trường hợp đó, sau khi có người bị nhiễm 

thì hai Chúa Nhật sẽ không có thánh lễ công khai (trong thời gian đó, có thể xác định được 

có hay không có bệnh dịch trong nhà thờ), nhưng nếu trong thời gian đó mà không phát 

hiện có người nhiễm bệnh, sau đó có thể làm lễ công khai trở lại. 


