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Sứ điệp Năm Mới 2022 

Xin cho năm nay trở nên năm hiểu biết và thực hành sự cộng tác không thể thiếu 

trong Giáo hội mà chúng ta đang bước đi cùng với Đức Ki-tô, trong Đức Ki-tô, và 
nhờ Đức Ki-tô 

Xin chúc mừng Năm Mới 2022 đến tất cả anh chị em. Xin chúc anh chị em và từng 
gia đình một Năm Mới tràn đầy ơn lành của Chúa. 

Vào ngày 17 tháng 10 của gần cuối năm ngoái, chắc hẳn anh chị em vẫn còn nhớ 
việc tất cả các giáo xứ trên toàn thế giới đã tổ chức khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục 

Thế Giới cấp Giáo phận. Để chuẩn bị cho biến cố quan trọng này, tôi đã cùng với các phó 
tế và các linh mục đi trước anh chị em giáo dân qua việc mời linh mục Dòng Salesio, Cha 

Abe Nakamaro để cùng nhau học hỏi về “sự cộng tác và đồng hành trong Giáo hội” vào 

ngày 7 tháng 12. Khi ấy, Cha Abe một lần nữa đã gợi nhớ cho chúng tôi tâm tình nóng 
bỏng từ lúc bắt đầu nhận sứ vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đó là “tâm tình muốn mọi 

người nhận thức và ghi nhớ về sự quý giá khi cùng sống với người khác”. 

Xin anh chị em hãy thử suy nghĩ. Nước Nhật được xem là nước phát triển về nền 

kinh tế. Thế nhưng, nếu nói về khía ca ̣ nh truyền giáo thì lại là một trong những nước tiêu 

biểu đang cần đến việc truyền giáo. Có thể nói đây là đất nước mà ý nghĩa của Thượng 

Hội Đồng Giám Mục lần này rất lớn. 

Chúng ta không thiếu sự nhiệt huyết để học hỏi và thảo luận về “sự cộng tác và 

đồng hành trong Giáo hội”, nhưng đại dịch Corona đang giảm dần nhằm lấy lại đà phát 

triển, nên việc thảo luận của chúng ta về các vấn đề trên không mấy lạc quan. Thế 
nhưng, chúng ta không hề nao núng và thận trọng tiến bước để biến “thời gian thử thách 

đặc biệt này” thành “thời gian của ân sủng”. Các phó tế và các linh mục đã học hỏi trước 
anh chị em và rất mong sự “cộng tác” trong tương lai của anh chị em. Ước mong anh chị 

em sẽ có một năm tiến bước trong hy vọng cùng với các phó tế và linh mục. 

Tôi mong ước một điều nữa là anh chị em đọc lại hai thông điệp quan trọng của Đức 

Thánh Cha Phanxicô ‘Laudato sì’ và ‘Hỡi tất cả anh em’ để chúng ta được dẫn dắt và khắc 
ghi trong tâm rằng : thế giới này là đại gia đình, trái đất này là “ngôi nhà chung của 

chúng ta” không chỉ dành riêng cho nhân loại , nhưng cho mọi sinh vật, và chúng ta quyết 
tâm cùng nhau tiến bước và đồng hành với những người túng thiếu, bần cùng và đau khổ 

trong cơn đại dịch này. 

Mong rằng một ngày gần đây tôi sẽ an tâm ghé thăm cộng đoàn của anh chị em và 

nhìn thấy anh chị em được khỏe mạnh. 

Xin Chúa tuôn đổ hồng phúc của Ngài xuống trên anh chị em. 
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                                                                   Mario Yamanouchi Michiaki 


