
 

Xin gởi các giáo dân trong địa phận Kyoto 

 

Thư Mục vụ Lễ Phục Sinh 2021 của Đức Giám Mục Giáo Phận 

“Đức Giêusu Nazarét bị đóng đinh đã phục sinh. Alleluya! 

 

Vào buổi sáng ngày Chúa Phục Sinh, một tiếng reo vui vang vọng từ ngôi mộ Chúa Giêsu cho toàn 

thế giới. Nay Cha cũng xin gởi lời mừng Lễ Chúa Phục Sinh đến với tất cả chúng con và các tân tòng 

vừa lãnh nhận phép rửa tội trong giáo phận. 

 

Như chúng con cũng đã biết vì năm ngoái do đại dịch bùng phát nên giáo phận chúng ta không cử 

hành được các nghi thức phụng vụ trong tuần thánh, vì thế trong bầu khí đó tự thâm tâm Cha không 

thể nói lời chúc mừng Lễ Chúa Phục Sinh đến với tất cả chúng con được. Nhưng trong năm nay mặc 

dù các lệnh khẩn cấp vẫn lập lại nhiều lần, nhưng trong phạm vi có thể chúng ta cũng đã cử hành 

được các thánh lễ và các hoạt động trong giáo xứ. Cha cảm ơn chúng con rất nhiều, vì chúng con 

thực sự rất nhẫn nãi luôn cộng tác và tuân thủ những qui tắc của giáo xứ chúng con đề ra.  

  

 Chính vì vậy, Lễ Phục Sinh năm nay Cha cùng với tất cả chúng con cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa 

là Cha, Đấng ban sự sống và Chúa Kitô, Chúa phục sinh, Đấng gần gũi với những người đau khổ an 

ủi và chữa lành.  

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố “Năm Thánh Giuse” và kêu gọi chúng ta hãy cùng nhau đào 

sâu lòng yêu mến của mình đối với Thánh cả Giuse là Đấng bảo hộ giáo hội, noi gương các nhân 

đức của Ngài trong những hoàn cảnh khó khăn đang xảy ra cho thế giới và giáo hội hiện nay. Cho 

dù thảm hoạ của Corona, chúng ta hãy luôn tập bắt chước sống giống như Thánh Nhân luôn bền 

tâm mỗi ngày làm việc cho gia đình hoặc tham gia âm thầm vào các công việc giúp đỡ người khác.  

 

Thật đáng tiếc là sự kết thúc của đại dịch Corona vẫn chưa được nhìn thấy mà thay vào đó lại tái 

bùng phát thêm sự lây nhiễm. Cha mong muốn tất cả mọi người trong giáo phận chúng ta hãy không 

ngừng nỗ lực thêm nữa để ngăn ngừa việc lây nhiễm và luôn dâng những việc hy sinh của mình như 

là một hành động của yêu thương dành cho những người lân cận. Cho dù việc tạm dừng các thánh 

lễ có thể xảy ra “vì bảo vệ tất cả mạng sống” Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu Kitô phục 

sinh vì Ngài đang hiện diện với chúng ta. Xin Ngài bảo vệ chúng ta và ban cho chúng ta luôn có sức 

khoẻ, sự nhẫn nãi và hy vọng.  Alleluya ! Alleluya ! 

 

Thánh lễ vọng phục sinh ngày 3 tháng 4 năm 2021   

Giám mục giáo phận Kyoto 

Phaolô OtsukaYoshinao 


