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Thân gử i đế n cộ  ng đoàn con cái giáo phậ  n Kyoto 

 

Thử Mụ c vụ  Lế  Phụ c Sinh 2022 cụ a Đử c Giám Mụ c Giáo Phậ  n 

「Đức Giêsu Nazaret bị treo trên thập giá nay đã Phục Sinh. Aleluia!」 

  

Trửớ c tiên Cha xin gử i lới chúc mử ng phụ c sinh đế n toàn thế  mộ i ngửớ i. Và tiế p theo là 

lớ i chúc mử ng Cha muôn đậ  c biế  t gử i đế n nhử ng anh chị  em, nhử ng ngửớ i kitô Hử u mớ i nhậ  n hộ ng 

ân chị u phép rử a trong mùa phụ c sinh năm nay. Chào mử ng anh chị  em đế n vớ i Giáo Phậ  n kyoto. 

  

Đúng ra Lế  Phụ c Sinh là lúc chúng ta kỷ  niế  m vế  sử  sộ ng,thế  nhửng thậ  t đáng tiế c thay 

cho nhử ng anh chị  em ớ  Ukraina đang bị  chiế n tranh cửớ p đi sử  sộ ng đó. Đử c Thánh Cha Phanxicô 

đang rậ t lo lậ ng cho cuộ  c chiế n tranh khụ ng hoậ ng đang xậ y ra ớ  Ukraina và Ngài không ngử ng xin 

ớn hòa bình xuộ ng cho hộ . Chúng ta cùng hớ p ý vớ i Đử c Thánh Cha, qua lớ i chuyế n cậ u cụ a Mế  

Maria Mế  vô nhiế  m nguyên tộ  i bậ n cho trái đậ t này có đửớ c bình an cụ a Thiên Chúa,và đậ  c biế  t là 

cho Ukraina ngày mộ  t nhanh chóng đửớ c trớ  lậ i nhử ng ngày tháng bình an, hòa bình. 

 

                         Kinh cầu hòa bình cho Ukraina 

Lậ y Chúa là nguộ n mậ ch cụ a sử  sộ ng,chúng con khậ n khoậ n xin Chúa cho hòa bình 

trên toàn thế  giớ i, cho cuộ  c chiế n tranh đang bùng nộ  ớ  Ukraina nhanh chóng kế t thúc. 

Xin hãy bậ o vế   tậ t cậ  sử  sộ ng,đang bị  giế t hậ i và tàn phá bớ i vũ lử c. 

Xin cho nhử ng nhà chính trị  gia, biế t thử c hiế  n công lý hòa bình thông qua độ i thoậ i. 

Xin hãy bậ o vế   nhử ng ngửớ i dân Ukraina đang sộ ng trong cậ nh khộ n cùng, 

bậ t an vì sử  lôi cuộ n cụ a chiế n tranh. 

Xin Chúa cũng ban cho nhử ng anh chị  em trên toàn thế  giớ i đã ra đi vì chiế n tranh khụ ng bộ ,  

mau sớ m đửớ c vế  hửớ ng nhan thánh Chúa.  

Xin cho nhử ng ngửớ i trong gia quyế n đửớ c ớn an ụ i và tìm đửớ c hy vộ ng đế  bửớ c tiế p. 

Lậ y Chúa là Đậ ng Toàn Năng, 

Ngài xua đuộ i nhử ng kế  tử  cao tử  đậ i, lậ y quyế n lử c mà thộ ng trị . 

Xin hãy nhìn đế n nhử ng anh chị  em bị  bộ  rới,đang kêu cậ u lên Chúa. 

Xin ban bình an thử c sử  xuộ ng,đế  thay độ i nhử ng ai đang ôm ậ p trong mình suy nghĩ độ  c hậ i. 

Xin Chúa hãy cử u giúp và nâng đớ , ụ i an nhử ng anh chị  em đã hy sinh vì chiế n tranh và bậ o 

lử c.Chúng con cậ u xin nhớ  Đử c Giêsu kitô là Chúa chúng con. Amen. 

 

Chúng ta hãy xin cho đửớ c kiên nhậ n và hy vộ ng, sử c khộ e và bình an trong Chúa Giêsu kitô 

Phụ c Sinh đang ớ  vớ i chúng ta đế  『Bậ o vế   mộ i sử  sộ ng』. Aleluia  Aleluia! 

 

✙Paul Yoshinao Otsuka 

Bishop of Kyoto 


