
DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM VIRUS CORONA  

CÁC BIỆN PHÁP VỀ VIỆC MỞ LẠI CÁC THÁNH LỄ ( PHẦN 5) 

 Sau khi Chính phủ Nhật Bản đã ban bố kết thúc「tình trạng khẩn cấp toàn quốc」cho một số tỉnh vào 

ngày 14 tháng 5 vừa qua, giáo phận Kyoto sẽ mở lại các Thánh Lễ trong trong các giáo xứ như sau; 

1. Việc miễn trừ bổn phận tham dự các thánh lễ ngày chủ nhật 

  Tạm thời các giáo dân trong giáo phận sẽ được miễn các thánh lể ngày chủ nhật cho đến khi dịch 

bệnh corona virus kết thúc.  

2. Về quyết định mở lại các thánh lễ cho các vùng đã kết thúc「tình trạng khẩn cấp toàn quốc」 

① Các Cha chịu trách nhiệm trong các giáo xứ của giáo hạt có thể mở lại các thánh lễ qui chiếu 

theo hai điểm sau; 

(1) Sau 2 tuần các giáo xứ của giáo hạt (tỉnh, xã, huyện) không có người bị xác nhận lây nhiễm   

virus corona. 

(2) Các vùng trong khu phố được nới lỏng việc đi ra ngoài. 

② Các linh mục trong giáo xứ phải liên lạc với văn phòng giáo phận để xin việc mở lại các thánh lễ. 

③ Các vùng đang có người bị nhiễm, thì các thánh lễ vẫn tiếp tục bị tạm dừng.  

3. Các điều kiện phải giữ khi cử hành các thánh lễ và hội họp. 

     Các thánh lễ ngày chủ nhật,hội họp,các khoá học của giáo xứ được thực hiện với điều kiện tất cả 

giáo dân trong giáo phận phải tuân theo các điều kiện do chính phủ ban hành kiểu [ Lối sống mới ]  

theo 3 cách chống truyền nhiễm ; ①Dữ khoảng cách cự ly với người khác、②Đeo khẩu trang、

③Rửa tay、và nên giữ [3 mật độ] (sự tập trung với mật độ cao, mật thiết, kín gió). Nếu các giáo 

xứ không tuân theo các điều kiện này thì các thánh lễ và các cuộc hội họp sẽ không được phép tiến 

hành.（kyo.Prot.N. 56/2020） 

   4. Các nghi Lễ an táng và lễ cưới. 

     Nghi thức an táng và lễ cưới, xin mọi người tuân thủ theo các điều kiện của giáo phận, đồng thời 

thảo luận về các biện pháp phòng tránh lây nhiễm với linh mục phụ trách và các cá nhân có liên quan. 

 

 

 


