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Thư của Đức Giám địa phận gởi cho các tân tòng   

Các tân tòng trong giáo phận thân mến, chúng ta đã bắt đầu vào mùa chay và các thánh lễ chủ nhật mùa chay luôn 

là “nghi thức phục vụ cho các tân tòng” để cho những người giáo dân trong giáo phận luôn nhớ và cầu nguyện đặc 

biệt cho các con. 

 

Năm ngoái vì do thảm họa của đại dịch nên việc chuẩn bị cho lễ rửa tội đã không được thực hiện như mong đợi, 

nhưng Cha mong muốn các con hãy luôn sống những thời gian "thanh tẩy và soi sáng" đó cho thật tốt lành, vì mọi 

người trong giáo phận luôn nhớ và cầu nguyện cho các con.  

 

Các tân tòng đang chuẩn bị phép rửa tội rất thân mến, các con đã được tuyển trọn từ sự sắp đặt nơi lòng từ bi 

nhân từ của Thiên Chúa. Vậy các con hãy luôn cầu nguyện xin Thiên Chúa chữa lành những yếu đuối, những vết 

thương của chúng ta gây ra, xin Ngài giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi và củng cố quyết tâm của chúng ta để 

chúng ta luôn trung thành theo Chúa Giêsu Kitô vì Ngài là đường là sự thật và là sự sống. 

  

 Những người giáo dân trong giáo phận của Cha rất thân mến, vì đại dich Corona nên việc tập trung trong các giáo 

xứ vẫn tiếp tục trở nên khó khăn, nhưng chúng ta vẫn được liên kết trở nên một cộng đoàn nhờ đức tin của chúng ta. 

Vì vậy, Cha muốn tất cả chúng con hãy tham dự các nghi thức phục vụ cho những người tân tòng trong giáo xứ cho 

thật sốt sắng và cùng với họ cầu nguyện, xin Thiên Chúa canh tân mỗi cộng đoàn trong các giáo xứ của chúng ta, 

luôn biết thông phần vào mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu Kitô. Để được như vậy, mỗi người trong chúng con 

hãy cùng nhau thay đổi cuộc sống của chính mình bằng cách hãy sám hối, sống đức tin và yêu thương nhau để trở 

nên mẫu gương tốt cho những người tân tòng . 

  

Trong thánh lễ tro thứ tư năm nay , Đức Thánh Cha Phaxicô đã nói với chúng ta như sau; “Mùa chay không phải là 

mùa tích trữ những việc đạo đức nhỏ, nhưng là thời gian phân định xem tâm hồn chúng ta đang hướng về đâu”, 

“Chúng ta hãy tự hỏi: Hệ thống định vị của cuộc đời tôi đang đưa tôi đến đâu - về phía Chúa hay về phía chính tôi? 

Tôi có sống để làm đẹp lòng Chúa hay để được chú ý, khen ngợi và tìm kiếm địa vị?” 

  

 Như Cha cũng đã ghi trong tông thư đầu năm mới về đề tài“sống đức tin trong thời đại dịch Corona” chúng con hãy 

khiêm tốn và cầu xin với Chúa và hãy lắng nghe tiếng Ngài nói trong cơn giông tố này, dù là đại dịch Corona đi chăng 

nữa, chúng con cũng đừng quên nói chuyện với Chúa trong sự thinh lặng để hỏi Ngài về ý nghĩa của thời đại này là 

gì. 

Địa phận Kyoto của chúng ta hàng năm vào ngày lễ chủ nhật phục sinh chúng ta luôn cử hành ngày chào đón những 

người chịu phép rửa tội, và những người xin gia nhập đạo “gặp gỡ các tín hữu mới trong giáo phận”. Năm ngoái, vì đại 

dịch nên đã không thực hiện được, năm nay theo dự tính sẽ vào ngày 18 tháng 4 lễ chúa nhật phục sinh tuần thứ 3. 

Cha rất mong sẽ được gặp chúng con trong dịp đó.  

Lễ chủ nhật mùa chay tuần thứ nhất  

ngày 21 tháng 2 năm 2021 

Giáo phận Kyoto  
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