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Gở i các giáo dân trong đị a phậ  n Kyoto  

 
Thư mục vụ lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2021  

của Đức Giám Mục giáo phận 
 

Chúng ta mừng đón Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trong sự lây nhiễm của Virus Corona 

ngày càng tăng cao. Chính phủ đã ban hành lệnh khẩn cấp thứ 3, vì lý do này trong giáo phận 

Kyoto, tỉnh Kyoto, tỉnh Nara, tỉnh Siga và một phần của tỉnh Mie sẽ vẫn tiếp tục bị tạm ngưng 

các thánh lễ. Nhưng ngày hôm nay, Cha mong muốn tất cả chúng con hãy sống mạnh mẽ hởn 

nữa, vì hôm nay là ngày mà chúng con sẽ đón nhận ởn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy 

cầu xin Chúa Thánh Thần ban ởn lành xuống cho tất cả những ai đang lo lắng về sức khỏe cũng 

như cuộc sống của họ, luôn được hởi thở của Ngài nâng đỡ và thêm sức để họ sớm vượt qua 

được nỗi sợ hãi và bất an này. 

 

   Đặc biệt, chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần ban niềm hy vọng đến cho chúng ta. Như 

thánh Phaolô nói trong thư Rôma chưởng 15 câu 13 như sau;“Xin Thiên Chúa là nguồn hy 

vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của 

Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng.” . Trong tông thư đầu năm mới năm nay『sống 

đức tin trong thời đại dịch Corona』Cha cũng đã kêu gọi chúng con, hãy cùng nhau suy nghĩ 

về đức cậy.   

 

   Để hướng về tưởng lai con người chúng ta phải có hy vọng đón nhận những ý nghĩa của 

hiện tại và sống trong sự mong muốn đó. Nếu chúng con tin là có ngày mai thì ngày hôm nay 

chúng con phải sống và chu toàn tốt việc bổn phận trong ngày. Sự lây nhiễm Corona vẫn chưa 

kết thúc, chúng con phải tiếp tục tin vào sự sắp đặt của Thiên Chúa và suy niệm về đức cậy vì 

trong sự đau khổ của con người chúng ta không thể hiểu ngay trong một thời gian ngắn nhưng 

qua kinh nghiệm đau khổ đó, chúng con hãy vừa hỏi Thiên Chúa và nhận nại đợi chờ để tìm ra 

ý nghĩa và dấu chỉ đó. Là người Kitô phải hy vọng và tin rằng khi sự đau khổ bắt đầu hoặc nó 

đang xảy ra thì một ngày nào đó, chắc chắn rằng sự an ủi và sức mạnh của Thiên Chúa sẽ xuống 

cho chúng ta, vì chỉ khi nào chúng ta thắng vượt được thì đức tin của chúng ta mới trở nên 

mạnh mẽ và kiên cường.  

 

   Lễ Chúa Thánh Thần cũng là ngày sinh nhật của Giáo Hội. Chúng ta cũng hãy cầu xin với 

thánh cả Giuse, đấng bảo vệ Hội Thánh. Cha cầu chúc cho tất cả các tín hữu trong giáo phận 

Kyoto nhận được dồi dào ân sủng của Chúa Thánh Thần và luôn giữ được hiệp nhất trong mối 

dây liên kết của cộng đoàn qua việc cầu nguyện trong khi các Thánh lễ đang bị tạm dừng. Và 

xin Chúa Thánh Thần, ngài là đấng bào chữa, an ủi. Xin Ngài hãy nâng đỡ động viên và đoái 

thưởng những người đang gặp khó khăn, những người đang bị người khác chối từ, những 

người nghèo và những người đang đau khổ. Amen. 
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