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Lời chào Giáng Sinh và Năm mới gởi đến giáo dân giáo phận Saitama 

  

Chúc mừng Giáng Sinh và Năm mới 

 

“Những người đi trong bóng tối thấy được ánh sáng huy hoàng, những người 

sống trong vùng đất tối có ánh sáng chiếu sáng lên” (Is 9:1).  Chúc mừng 

Giáng Sinh cùng các anh chị em giáo dân giáo phận Saitama. Chúng ta cùng 

cầu nguyện để Chúa soi sáng trái tim tối tăm của chúng ta. Chúng ta cùng cầu 

nguyện để mang ánh sáng Chúa Kitô đến với những người khác và có thể công 

bố Tin Mừng Phúc Âm đến với mọi người 

 

“Bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (lễ 

Thánh Mẫu Maria, Mẹ của Thiên Chúa, Luca 2:19) Chúc mừng Năm mới. Noi 

gương Mẹ chúng ta cầu nguyện mỗi ngày và suy niệm lời Chúa, đặc biệt là 

trong năm nay. 

 

Năm 2013 là năm đặc biệt đối với giáo phận Saitama. Đức cha Marcellino 

Tani từ chức Giám mục chính xứ giáo phận Saitama. Nhà thờ Chính Tòa Giáo 

phận Urawa bị trống ngôi. Có một vài linh mục bị bệnh và hiện đang nhập 

viện. Có thể nói rằng giáo phận Saitama đang trong thời gian thử thách. Khi 

gặp thử thách thì cũng có nhiều cám dỗ. Mỗi lần như thế, chúng ta thường 

bị,thất vọng và niềm tin vào Thiên Chúa không còn. Chúng ta hãy cầu nguyện 

với Chúa hàng ngày , cầu nguyện để không bị cám dỗ.  Để có thể tin tưởng 

tuyệt đối vào tình yêu của Chúa, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, nổ lực 

để vượt qua thời kỳ khó khăn như gương Chúa Giêsu Kitô thành Nazarét.  

“Chúa Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Heb 12:2). 

 

Trong 20 năm qua giáo phận Saitama đã vạch ra các vấn đề ưu tiên của giáo 

phận mình, đó là “Phúc Âm hóa xã hội”, “Xây dựng nhà thờ đa văn hóa”. Đây 

là điểm đặc biệt mà chúng ta tự hào về giáo phận chúng ta. Hiện nay điều 

quan trọng nhất là các vấn đề ưu tiên này phải được tiến hành dưới sự dẫn 

đường của Chúa Thánh Thần. Chúng ta là những người yếu đuối, không kiên 

cường. Không biết khi nào chúng ta bị cám dỗ bởi sức mạnh của sự ác. Trong 

sự hiệp thông với Thiên Chúa, chúng ta phải nổ lực cải thiện môi trường đúng 

với tinh thần Phúc Âm. Để được như vậy cầu nguyện và học hỏi lời Chúa là 

điều quan trọng hơn tất cả. Cầu nguyện theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần 

trong các Thánh Lễ. 
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“Năm đức tin” đã kết thúc, năm tới là năm nhìn lại “Năm đức tin”, chúng ta 

cùng suy ngẫm và cầu nguyện cho cuộc “Phúc Âm hóa mới”. Vào ngày 24 

tháng 11, ngày “ Kết thúc năm đức tin”, lễ Chúa Kitô Vua, đức Giáo hoàng 

Phanxicô đã ban hành Tông huấn “Tin Mừng Phúc Âm”. Thực sự đây là điều 

tuyệt vời. Tôi hy vọng chúng ta cùng tạo cơ hội để cùng học tập Tông huấn này 

trong năm tới. 

 

Vào mùa thu năm tới sẽ có tổ chức Hội Nghị Thượng Hội Đồng Giám Mục thế 

giới tại Roma với chủ đề “Gia đình”.  Đức Thánh Cha lo ngại gia đình là đơn 

vị cấu thành cơ bản của xã hội và giáo hội đang trong tình trạng khủng hoảng. 

Ngài hy vọng tất cả các tín hữu đem vấn đề này ra để suy ngẫm và cầu nguyện. 

Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này trong giáo phận Saitama của 

chúng ta. 

 

Các bạn hãy cầu nguyện để các linh mục đang bệnh mau hồi phục. Chúng ta 

cùng nhau cầu nguyện để sớm tìm được một vị chủ chăn mới, người có thể hiểu 

rõ tình trạng hiện tại của giáo phận Saitama, để có thể hướng dẫn một cách 

sáng suốt và có kiên nhẫn, dũng khí để vượt qua mọi khó khan trước mắt. 

 

Chúng ta được khích lệ bằng nụ cười của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, với niềm 

tin của Tin Mừng chúng ta cùng nhau bước vào năm mới. 

 

 

Ngày 25 tháng 12 năm 2013 

Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 

 

Người Quản Lý Giáo Phận Saitama 

Tổng Giám Mục Phêrô Okada Takeo (Tổng Giáo Phận Tokyo) 

 

 


