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Tham gia ( Đại hội Linh-mục Tu-sĩ 2015 ) 

 

Cùng với Anh chị em Tín-hữu Giáo-phận SAITAMA . 

 

十 Bình an của Thiên-Chúa ở cùng tất cả Anh chị em . 

 

Năm nay Đại-hội Linh-mục,Tu-sĩ đã được khai mạc kể từ ngày 22 đến 24 tháng 6 , với sự tham gia 

vào khoảng 60 Tu-sĩ [ Giám-mục , Tu-sĩ , phó tế , nữ tu và nhân viên phụ trách ] . Tôi xin gửi lời cám 

ơn sâu xa đến những người có trách nhiệm đã chuẩn bị cũng như tổ chức cho Đại-hội . 

  Lần đầu tiên tham gia Đại-hội với tư cách Giám-mục Quản-lý Giáo-phận , tôi đã được lắng nghe 

những tâm tình của những Tu-sĩ và những cảm nghĩ của tôi đã được chia sẻ trong phần thuyết trình 

cũng như tuyên bố khai và bế mạc đại-hội . 

 Cũng vào tháng 7 Đức Cha Tani đã xin từ nhiệm chức vụ Giám-mục Quản lý Giáo-phận tính đến 

nay đã được 2 năm . Đây là một điều quá bất ngờ và thời gian qua là một thử thách đối với 

Giáo-phận . 

 [ Đại-hội Linh-mục Tu-sĩ ] lần này được tổ chức trong một tình huống khó khăn . Nhưng đây cũng 

là một hồng ân tất cả mọi Tu-sĩ trong Giáo-phận đã cùng ngồi lại suy nghĩ đàm luận chia sẻ những 

tình huống hiện tại để cùng bước đi trong những ngày sắp tới . Và cũng đã dành nhiều thời gian nói 

chuyện về [ Trung-tâm Mục-vụ ] . 

  Tôi xin chia sẻ một vài điểm sau khi tham gia Đại-hội tới tất cả anh chị em và xin tất cả anh chị 

em và xin mọi người vẫn tiếp tục thảo luận cũng như cầu nguyện cho Giáo-phận .   

1） Dưỡng dục học hỏi sâu sắc hơn về Tín ngưỡng . 

Tất cả mọi người trong chúng ta cần phải nỗ lực tìm hiểu sâu xa hơn về Đức Tin.Cùng với tất cả 

các tín hữu ngay chính những Linh-mục , tu-sĩ cũng cần học hỏi một cách sâu xa hơn về Đức 

Tin .Dựa vào đó hướng dẫn truyền dậy lại cho tất cả các tín-hữu . 

Để thực hiện được những điểm này tôi kêu gọi mọi người cùng chia sẻ về Tin Mừng Phúc-Âm 

và học hỏi thêm về Giáo-lý . Thêm vào đó tất cả các Tu-sĩ cần phải học hỏi thêm về cẩm nang 

luật mới của giáo-hội 
1) 

và cũng cần học hỏi cũng như áp dụng những đổi mới trong Nghi-thức 

Thánh-lễ 
2)

. 

2） Suy nghĩ lại về Tổ-chức cũng như chế độ . 

Trong Giáo-phận được chia thành nhiều Hạt , và sự hiện hữu của Tổng bộ Giáo-phận là đề tài 

được bàn thảo trong Đai-hội . Những chế độ cũng như tổ chức làm việc hiện tại có vấn đề gì 

không . Theo tôi nghĩ để có những chuẩn bị về cải cách cũng như thay đổi thích ứng với tình 

trạng hiện tại chúng ta cần phải thảo luận thêm . Chính vì thế tôi muốn lắng nghe cảm nghĩ của 

mọi người trong lần viếng thăm Nghị hội Tư-tế Truyền-giáo gần đây nhất và tôi sẽ dự định kiểm 

thảo về [ Trung tâm Mục-vụ ] . 
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3） Sự trưởng thành của Giáo-hội đa quốc tịch . 

[ đa quốc- tịch ]（ nhiều dân tộc , quốc tế hóa ）là một điểm đặc trưng của Giáo-phận Saitama . 

Vì là Giáo-phận đa quốc-tịch nên cũng phát sinh ra nhiều vấn đề . Chính vì thế tôi muốn mọi 

người chúng ta cố gắng bình tĩnh cùng đối thoại và cầu nguyện để tìm phương pháp thích ứng 

giải quyết . 

Có rất nhiều người trong chúng ta lo lắng về sự giáo-dục đức tin cho các con em là một điều cần 

thiết phải nghĩ tới trong Giáo-phận đa quốc-tịch . Vì thế chúng ta cần phải đặt ra một đường 

hướng cụ thể để giải quyết những ưu tư lo lắng này . 

4） Quan trọng của sự Lắng nghe . 

Thời gian gần đây tôi cảm nghiệm được sự [ Lắng nghe ] là một điều cần thiết . Tôi và tất cả các 

Anh chị em cùng Lắng nghe , để đạt được mục đích này chúng ta cần phải chuẩn bị cũng như 

tham gia những khóa trau dồi về con người cũng như đời sống Đức tin của chúng ta . 

Và đồng thời [ Lắng nghe ] cũng thể nói là Cầu nguyện . Không có gì quan trọng cao quý hơn là 

[ Lắng nghe Lời Chúa ] được áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta . 

Và chúng ta không thể chờ đợi giải quyết những nỗi khó khăn khổ sở sẽ có thể được đưa tới 

bằng ngôn từ . Đây là điều cần thiết nên Bản bộ Giáo-phận cần phải nghiên cứu tìm ra những 

phương cách cụ thể thích ứng . 

 

Nguyện xin Phúc Lành của Thiên Chúa luôn ở trên tất cả Anh chị em . 

 

Ngày 29 tháng 6 năm 2015 Ngày Lễ Kính Thánh Phero và Phaolo Tông đồ 

 

Tổng Giám-Mục Quản-Lý Giáo-phận Saitama 

Phero OKADA TAKEO 

 

 

 

Ghi chú ： 

1）Ngày 1 tháng 9 năm 1979 Giáo-hội Nhật-Bản đã soạn ra 1 cuốn cẩm nang dành cho Linh-mục , 

tu-sĩ để áp dụng cho những sửa đổi sau Cộng đồng Vatican đệ nhị . Nhưng sau đó vào năm 1983 

đã được công bố về [ Bộ Luật mới của Giáo-hội Công-Giáo ] và dựa vào đó đã được sao chép lại 

và vào năm 2014 trong cuộc họp định kỳ của Hội-đồng Giam-mục đã được thừa nhận . 

2）Dựa trên những điểm trong phần giải thích về những điểm thay đổi trong Nghi thức Thánh-Lễ 

Misa ROMA và sẽ được thực thi vào ngày 29 tháng 11 năm 2015 [ Chủ nhật thứ nhất mùa 

Vọng ] . 

 


