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Thông Báo 
V/v. Tiếp Tục Lại Các Sinh Hoạt Tại Các Nhà Thờ 

 
Kính gửi: Cộng đoàn Dân Chúa thuộc Giáo phận Sendai, 
 
Trong suốt bốn tháng qua, các sinh hoạt tại các Nhà thờ thuộc Giáo phận Sendai đã bị trì hoãn 
bởi dịch COVIT-19. Vừa qua, tôi đã yêu cầu trì hoãn thêm các sinh hoạt tại các Nhà thờ. Tuy 
nhiên, qua cuộc họp của Linh mục đoàn thuộc Giáo phận Sendai vào ngày 09 tháng 06 năm 
2020, chúng tôi đã soạn thảo ra bản hướng dẫn (xem văn bản đính kèm) về việc tiếp tục lại 
các sinh hoạt tại các Nhà Thờ, vì vậy xin được thông báo. 
 
Từ bây giờ, để chuẩn bị tiếp tục lại các sinh hoạt tại các Nhà thờ, xin vui lòng đọc bản hướng 
dẫn cẩn thận và thảo luận cùng với Linh mục phụ trách và với hội đồng Giáo xứ khi họp bàn. 
Thêm nữa, sau khi đã hoàn tất tất cả các khâu chuẩn bị cần thiết về các cách thức phòng 
chống dịch bệnh, anh chị em thể gỡ bỏ lệnh đình chỉ vào Thứ bảy ngày 04 tháng 07 năm 2020. 
Nhưng nếu cảm thấy chưa sẵn sàng, anh chị em có thể tiếp tục đình chỉ các sinh hoạt từ Chúa 
nhật ngày 05 tháng 07 năm 2020 cho tới thông báo kế tiếp. 
 
Bởi vì vẫn chưa có vắc-xin cũng như thuốc đặc trị vi-rút COVIT-19, nên chúng ta hãy tự chuẩn 
bị cho bản thân tránh lối sinh hoạt (bình thường) như trước kia. Xét cho cùng, điều quan trọng 
nhất là bảo vệ sự sống của các giáo dân cũng như những người bên ngoài Giáo xứ. Việc tiếp 
tục lại các sinh hoạt tại các Nhà thờ sẽ giúp đánh tan đi sự khô khan, nguội lạnh của đời sống 
đức tin và chúng ta sánh bước cùng nhau hướng tới một “lối sống bình thường mới”. 
 
Sắp tới, Văn Phòng Giáo Phận Sendai sẽ gửi thuốc khử trùng và một bộ bình (dùng để đựng 
thuốc khử trùng) đến các Giáo xứ. Xin dùng thuốc khử trùng này khi vệ sinh Nhà thờ, cũng 
như dùng để khử trùng tay và các vật dụng cá nhân khác. Chúng tôi sẽ thông báo về việc đặt 
thêm hàng sau. Nhưng, nếu Giáo xứ có sẵn thuốc khử trùng, xin dùng trước. 
 
Lm. Shiro Komatsu 
Giám quản Giáo Phận Sendai 
 
 

Tiếp Tục Lại Các Sinh Hoạt Tại Các Nhà Thờ 
 
Bắt đầu từ ngày 05 tháng 07 (Chúa nhật thứ 14 Mùa quanh năm), Thánh lễ sẽ được tiếp tục 
lại, bao gồm cả việc họp hành, giảng dạy và tất cả các sinh hoạt khác liên quan đến Nhà thờ. 
Tuy nhiên, chúng ta cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết đối với dịch COVIT-19. 
 
Ngoài ra, đối với những trường hợp người cao tuổi, những người mắc các bệnh bệnh mãn 
tính không muốn tham gia các sinh hoạt tại Nhà thờ và những ai e ngại sợ bị nhiễm bệnh thì 
được miễn chuẩn tham dự Thánh lễ các ngày Chúa nhật. 
 
 Mọi người phải đeo khẩu trang. (Có khẩu trang dự phòng cho những ai quên mang theo). 



 Không được dùng nước nước thánh trong bình hoặc khay đặt tại lối ra vào Nhà thờ để tránh 
lây nhiễm khi tiếp xúc. 
 Thuốc khử trùng được đặt ngay lối ra vào Nhà thờ, xin khử trùng tay đúng cách. 
 Sử dụng tối đa không gian trong Nhà thờ. Nếu Nhà thờ có phòng phụ, thì sử dụng và sao 
cho phù hợp. 
 Khi ngồi trong Nhà thờ, cần tuân thủ giữ giãn cách (xã hội). 
 Giới hạn số lượng người vào trong Nhà thờ. Đối với các Nhà thờ có nhiều người đi lễ, cần 
cân nhắc việc tăng thêm số Thánh lễ. 
 Tránh hát trong suốt Thánh lễ. 
 Mỗi cá nhân không tự bỏ bánh lễ vào trong bình Cibore (bình đựng Mình thánh). (Bánh lễ 
đã được chuẩn bị đủ cho tất cả mọi người). 
 Khi lên rước lễ, vui lòng giữ khoảng cách phù hợp và rước lễ bằng tay, không rước lễ bằng 
miệng. 
 Linh mục cố gắng giảng ngắn gọn và cử hành Thánh lễ càng ngắn càng tốt. 
 Việc tụ họp, ngoài Thánh lễ, có gắng tránh: những nơi chật hẹp, thông gió kém, những nơi 
tập trung đông người và tiếp xúc gần nhau. 
 Các biện pháp tương tự cũng được áp dụng cho các Thánh lễ ngày thường trong tuần tại các 
Dòng tu. 
 Vào mùa hạ, cần chú ý sự quân bình giữa việc có đủ sự thông gió (hạn chế lây nhiễm) và giữ 
cho phòng ốc được mát mẻ (để tránh sốc nhiệt). 
 
Xin vui lòng đọc thông báo này thật kỹ tại mỗi Giáo xứ. Xin hãy bàn thảo vấn đề này cùng với 
Linh mục hoặc nhóm các Linh mục mục vụ và phắc thảo ra các biện pháp đối với việc tiếp tục 
lại các Thánh lễ tại Nhà thờ. Đồng thời cũng xin thông báo đến với các Giáo dân người nước 
ngoài. Bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt nam sẽ được đăng trên Homepage của Giáo phận 
Sendai. 
 
Thông báo này được đưa ra sau khi bàn luận và suy tư trong cuộc họp của Uỷ ban điều hành 
Linh mục vào ngày 09 tháng 06 và được phê chuẩn bởi Ban Cố vấn Giáo phận Sendai. 
 
 
 


