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VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TẠI CÁC GIÁO XỨ CÔNG GIÁO
Tình trạng bùng phát dịch bệnh do SARS-CoV-2 chủng mới tại các nước Nam Á và Đông Nam
Á trong những ngày gần đây đang là mối đe dọa cho đất nước Việt Nam nói chung, đặc biệt tại
tỉnh Lạng Sơn với 14 ca dương tính được công bố cho đến hôm nay, ngày 15/5/2021. Dịch bệnh
đang ở rất gần chúng ta hơn bao giờ hết. Ngày 10/5, Xóm Đạo Thất Khê, trong đó có Nhà thờ,
nhà xứ đã bị phong tỏa vì một giáo dân nhiễm dịch. Trong khi việc tiêm phòng dịch bệnh đối
với công chúng Việt Nam còn quá xa vời, chưa tới 01% dân số được tiêm phòng.
Đức Giám mục Giáo phận rất thổn thức và đồng cảm với mọi người trước tình hình hiện nay.
Văn phòng Tòa Giám mục xin chuyển ý của Ngài đến với Gia đình Giáo phận, đặc biệt là quý
Linh mục, những người đang thi hành nhiệm vụ tại các Giáo xứ, Giáo họ, Giáo điểm trên toàn
lãnh thổ Giáo phận. Đối diện với thách thức lớn lao này, chúng ta cần thể hiện niềm tin và trách
nhiệm.
1. Về niềm tin: “Không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô”
(Rm 8,39). Tin và sống trong tình yêu của Thiên Chúa, qua việc Phục sinh của Chúa Kitô, không gì có thể làm chúng ta quá lo lắng hay sợ hãi. Mọi người cần chú tâm cầu
nguyện nhiều hơn và sốt sắng hơn. Những ai và những nơi còn có thể được, hãy đến Nhà
thờ tham dự Thánh lễ trực tiếp, hay ít là tham dự Thánh lễ gián tiếp qua truyền thông.
Bằng đức tin, hãy nỗ lực thực thi đức ái khi biết sống quan tâm đến người khác, tích cực
cộng tác trong các công cuộc từ thiện, nhất là những bệnh nhân, những cơ sở cách ly.
2. Về tinh thần trách nhiệm: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người
ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng,
ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô” (Mở đầu Hiến chế Mục vụ Gaudium et
Spes, Công đồng Vatican II). Vì thế, là môn đệ Chúa Ki-tô, xin đừng ai quá phân biệt
chuyện đạo việc đời giữa lúc mọi người “ưu sầu và lo lắng” này.
-

Xin hãy ân cần lắng nghe và mau mắn tuân thủ những hướng dẫn của những người
có trách nhiệm xã hội, đặc biệt của Bộ Y tế và các qui định cụ thể của chính quyền
địa phương, nơi mỗi đơn vị chúng ta thuộc về. Trong những ngày qua, Tòa Giám
mục đã nhận được công văn của Bộ Nội vụ qua Ban Tôn giáo Chỉnh phủ và của Sở
Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, hy vọng các giáo xứ cũng đã nhận được các văn bản này.

-

Những ai vô tình tiếp xúc với người nhiễm dịch cách trực tiếp hay gián tiếp, hay bản
thân có những triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi... không nên giấu
diếm, mà phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và sớm nhất, tự hạn chế đến những
nơi công cộng, kể cả Nhà thờ.

-

Mong rằng việc phòng chống dịch bệnh luôn được tuân thủ cách chính đáng tại các
Nhà thờ, để không gây hoang mang chia rẽ hay lo lắng sợ hãi trong cộng đoàn, giúp
nhau sống đức tin và xây dựng sự hiệp nhất. Tòa Giám mục cũng khuyến khích các
giáo xứ phát huy sáng kiến, như gia tăng số Thánh lễ để giảm số người tham dự, cử
hành ngoài sân thoáng rộng thay vì trong nhà thờ... miễn sao bầu khí phải luôn tôn
kính và tâm tình, tuân thủ những nguyên tắc phòng chống dịch bệnh.

Dù không thể tổ chức những cuộc kiệu rước dâng hoa trọng thể trong Tháng Hoa năm nay,
chắc chắn Đức Mẹ cũng đang lắng nghe những tâm tình của đoàn con Mẹ khắp nơi dâng về.
Tòa Giám mục Lạng Sơn, ngày 15 tháng 5 năm 2021
An-tôn Nguyễn Văn Dưỡng,
Linh mục Chánh Văn phòng.

