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Kính gửi anh chị em thuộc Giáo phận Saitama, 

Xin Chúa chúc lành cho Năm Mới được tràn đầy niềm vui và hy vọng. 

Trong ngày đầu Năm Mới, Giáo hội mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Xin Chúa là 

Đấng đã nhập thể trong cung lòng của Đức Maria, luôn đồng hành và giữ gìn chúng ta trong 

Năm Mới 2021 này. 

Chúng ta cũng mừng kỷ niệm “Ngày hòa bình thế giới” lần thứ 54 do Đức Phao-lô VI thiết 

lập vào năm 1968. Để dạy chúng ta cần phải biết quan tâm đến nhau và giữ gìn các thọ tạo qua 

từng biến cố chúng ta đã cảm nghiệm trong đại dịch Corona nhằm xây dựng một xã hội tràn ngập 

tình huynh đệ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn chủ đề “Văn hóa quan tâm, đường dẫn tới hòa 

bình”cho sứ điệp đầu năm. “Văn hóa quan tâm” mà Đức Thánh Cha nói đến là văn hóa vượt 

thắng văn hóa dửng dưng, lãng phí và đối chọi. Đức Thánh Cha cũng nói đến cội rễ sứ mệnh 

quan tâm của con người bắt nguồn từ Thiên Chúa Sáng Tạo, và kiểu mẫu ấy ở chính nơi Thiên 

Chúa Sáng Tạo, đồng thời Ngài cũng mời gọi chúng ta khắc ghi mối quan tâm trong sứ vụ công 

khai của Chúa Giêsu và mối quan tâm trong đời sống của người môn đệ Chúa Giêsu.  Ngoài ra, 

chúng ta cũng cần học hỏi các nguyên tắc học thuyết xã hội của Giáo hội được xem là nền tảng 

cho nền văn hóa quan tâm. Nói cách khác, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta quan tâm để thăng 

tiến phẩm giá và quyền lợi của con người, quan tâm nhờ tình liên đới, quan tâm và bảo vệ thọ tạo, 

đưa ra chiếc la bàn cho nền văn hóa này, và Ngài đúc kết “Sẽ không có hòa bình nếu không có 

nền văn hóa quan tâm”. 

Trong suốt năm vừa qua, tất cả anh chị em trong Giáo phận đã đón nhận cả 14 thông báo 

của tôi “về việc đối phó với dịch Corona chủng mới”, “sứ điệp khích lệ”, lá thư “trong thời kỳ 

thử thách” và đã cùng đồng hành với tôi. Tôi tin chắc rằng từ cội rễ hiệp nhất của anh chị em đã 

đâm chồi “nền văn hóa quan tâm”. Tuy dịch Corona chủng mới chưa thể chấm dứt vào thời điểm 

hiện nay, nhưng chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm vun đắp và gìn giữ “nền văn hóa quan tâm, 

đường dẫn tới hòa bình” trong năm mới này, thể hiện tình liên đới với tha nhân, trở nên khí cụ 

hòa bình để trở thành những ngôn sứ và chứng nhân. 

Nhân dịp Năm Mới, tôi gửi đến từng anh chị em phép lành trong tình huynh đệ nhờ lời 

chuyển cầu của Thánh Phanxicô Assisi. 

“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. 

Nguyện Đức Chúa nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. 

Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em.” 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

 

 


