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✙Most Rev, Paul Otsuka Yoshinao, D.D.                                            2020年 5月 16日 

Obispo ng Diyosesis Kyoto  
 

Sa mga Mananampalataya sa Diyosesis ng Kyoto 

                                                           
New Coronavirus (COVID-19) 

Panuntunan sa Pagpapanumbalik ng Misa (Part 5) 
 
 
Ang Pamahalaan ng Japan sa kanyang ginagwang patalastas noong ika 14 ng Mayo, ay nag desisyon na alisin na 
sa estado ng “State of Emergency” ang bansa. Bilang tugon, ang Diyosesis ng Kyoto ay bumuo ng mga 
sumusunod na panuntunan sa pag papanumbalik ng mga Misa at ng iba pang aktibidades ng Simbahan. 
 
1. Dispensasyon sa tungkuling mag Simba sa mga araw ng Linggo  

Pansamantalang binibigyan ng dispensasyon ang mga mananampalataya sa Diyosesis ng Kyoto sa 
obligasyon na makiisa sa pag diriwang ng Banal na Misa sa mga araw ng Linngo hangang sa matugunan ang 
problema  na dala ng pandemik na COVID-19. 

 
2. Pagpapanumbalik ng mga Misa at iba pang aktibidades ng Simbahan sa mga lugar na kung saan ang 

“State of Emergency” ay naalis na.  
(1) Ang pari na nakatalaga sa bawat distrito ang siyang mag papasya sa unti unting pag sisimula ng mga 

Misa atbp ayon sa sitwasyon at katayuan ng Simbahan na nakabase sa dalawang panuntunan.   
1. Na sa loob ng dalawang Linggo walang napatang panibagong kaso ng sakit sa buong distrito, 

(Lalawigan o Munisipalidad) kung saan matatagpuan ang Simbahan.  
2. Na bagamat ang Lokal na Pamahalaan ay hindi nag hihigpit sa pag labas, ang muling pag sisimula ng 

mga aktibidad ng Simbahan ay maaring maiba sa pag sisimula ng ibang Simbahan kahit na ito ay 
nasasa loob sa iisang distrito lamang. Ito ay ibabase sa estado ng sakit sa lugar kung saan 
matatagpuan ang Simbahan.  

(2) Ang paring lider ng distrito ay kinakailangan na kumonsulta sa chancellor ng diyosesis at humingi ng 
pahintulot sa kung ano man ang desisyong napag pasyahan ng kanyang nasasakupan.  

(3) Kung sakaling magkaroon ng mga napatalang panibagong kaso sa lugar (sa loob ng 2-3 araw), ang mga 
Misa atbp ay muling kakanselahin. 

 
3. Panuntunan sa muling pag sisimula ng mga Misa atbp  

Sa pagdiriwang ng Banal na Misa (Para-Liturgy), miting, katekismo atbp ang “New Normal” na ipinahayag 
ng pamahalaan, ang tatlong pangunahing panuntunan para maiwasan ang pag kalat ng sakit ay 
kinakilangang sundin; ① sundin ang pisikal na agwat, ② gumamit ng facemask, ③ at ang pag huhugas ng 
mga kamay.  Ang mga mananampalataya ay pinapaalalahanang umiwas din sa “3 C” (Closed spaces o Kulong 
na lugar, Crowded places o mataong lugar, Close-contact settings o malapitang pakikipag usap), basahin din 
ang "Panuntunan sa pag titipon, gaya ng pag diriwang ng Banal na Misa”  (kyo.Prot.N. 56/2020) sa naka 
hiwalay na pahina.  

 
4. Kasal at Libing  

Para sa pag diriwang ng kasal at libing, mangyari lang na kumonsulta sa paring nakatalaga sa lugar at sa 
tamang kinauukulan upang makaiwas sa pag laganap ng sakit. Sumunod din sa mga panuntunan na 
nabangit sa taas.  Sa mga lugar na may mga napapatalang nagkaka sakit mangyari lang na sundin ang 
"Pagkakansela nang Misa at Panuntunan sa Hinaharap (part 4)" (kyo.Prot.N.44 / 2020). 

   以上 

 


