
[2023新年・司教メッセージ・ベトナム語] 

Xin cho chúng ta được trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức 

Kitô 

 

Anh chị em thuộc Giáo phận Saitama thân mến, 

Xin chúc mừng Năm Mới đến anh chị em. 

Hằng năm, chúng ta mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm. 

Từ năm 1968, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI cũng đã ấn định ngày này là ngày 

“Cầu nguyện cho hoà bình thế giới” để xin ơn bình an cho thế giới trước tình 

hình rất căng thẳng do áp lực bởi các cường quốc. Nhưng đáng tiếc thay từ đó 

đến nay, chiến tranh vẫn xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Các nỗ lực kiến tạo 

hoà bình từ phía Giáo hội đang gia tăng và ngày nay tôi cảm nhận rất rõ điều này 

tại Nhật Bản. Chính Đức Thánh Cha Phanxicô, với tư cách là đầu của Giáo hội, 

Ngài không những kêu gọi các tín hữu Công giáo, mà còn kêu gọi các lãnh đạo 

tôn giáo khác cùng nhau tổ chức cầu nguyện hằng năm. 

Dịch bệnh Corona xảy ra đã hơn 2 năm và đã ảnh hưởng rất nhiều đến cộng 

đoàn Giáo xứ của chúng ta. Tại các Giáo xứ, nhiều người đã rời xa Giáo xứ. 

Ngay cà khi Thánh lễ công khai được cử hành lại, ắt hẳn vẫn còn nhiều người 

chưa trở lại với cộng đoàn Giáo xứ. Linh mục chánh xứ và ban mục vụ hội đồng 

Giáo xứ hãy bắt đẩu lại hoạt động của các nhóm. Tôi nghĩ rằng cuộc sống chung 

với virut Corona vẫn sẽ tiếp diễn. Dù rằng các hoạt động của Giáo xứ vẫn còn 

chậm, nhưng chúng ta hãy bắt đầu lại với lòng nhiệt thành. 

Tôi nhớ lại việc Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đến Mexico để tham dự 

Đại hội Giám mục Châu Mỹ Latinh vào năm 1978, và Ngài kêu gọi “Tân Phúc 

Âm truyền giáo”. “Tân” có nghĩa là “lòng nhiệt thành mới, phương pháp mới, ý 

tưởng mới và nội dung thích ứng với hoàn cảnh của thời đại mới”. 

Thưa anh chị em, khi chúng ta bắt đầu cuộc sống mới sau dịch bệnh bằng việc 

tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, ý thức cầu nguyện hiệp nhất với Chúa trong từng 

Giáo xứ, gia tăng các việc bác ái thì Chúa sẽ tuôn đổ hồng phúc dồi dào trên 

chúng ta. Chúng ta tin tưởng như thế và cùng nhau tiến bước trong năm mới. 

Bước sang năm thứ 5 kể từ khi lãnh nhận sứ vụ quan trọng làm Giám mục 

Giáo phận Saitama, tôi muốn cảm tạ Chúa về muôn ơn lành Chúa đã ban cho 

Giáo phận, đó là trong Giáo phận có nhiều người mang các quốc tịch khác nhau, 

nhưng họ không phải là các du khách tạm thời, mà là những người định cư, và là 

thành viên không thể thiếu được trong cộng đoàn Giáo xứ của anh chị em. Chúng 

ta đang đón chào thời đại mà các trẻ em được sinh ra, lớn lên tại Nhật Bản và 
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cống hiến cho Giáo hội cũng như cho xã hội Nhật Bản. Giáo phận của chúng ta 

là một cộng đoàn to lớn. Ước mong sao chúng ta thắt chặt tình liên đới với anh 

chị em mang các quốc tịch khác nhau mà Chúa đã gửi đến, cùng nhau tiến bước 

với cộng đoàn Giáo xứ, và vững bước tiến ấy. 

Xin cho khẩu hiệu Giám mục của tôi “Xin trở nên một thân thể và một tinh 

thần trong Đức Kitô” trở thành khẩu hiệu của Giáo phận khi đón mừng năm mới. 

Để anh chị em có thể cùng tiến bước với tôi, tôi gửi phép lành đầu năm đến 

anh chị em. 

Xin Thiên Chúa chúc phúc, gìn giữ và ban muôn ơn lành xuống trên anh chị 

em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

 

 

                              Ngày đầu năm mới 2023, Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 

                                                            Giáo phận Saitama 

                                           Giám mục Mario Yamanouchi Michiaki 

 


