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Để Đồng hành Cùng nhau

Giám mục Giáo phận Niigata
Phaolô Narui Daisuke

Xin chúc mừng anh chị em niềm vui Giáng Sinh và năm mới. Nguyện xin Thiên Chúa luôn
ban hồng ân và ơn soi sáng của Ngài trên mỗi bước đường của chúng ta trong năm nay. Với ý
nguyện sao cho chúng ta luôn biết tiếp bước trong tình yêu Thiên Chúa.

Nhìn lại một năm qua
Từ mùa xuân năm 2020 chủng mới Covid-19 lan rộng toàn thế giới, trong một năm qua số
ca nhiễm mới của toàn thế giới ước tính gia tăng trên dưới 50 vạn người mỗi ngày. Dường như
mỗi ngày trong 2 năm nay chúng ta luôn phải nghe câu “Hôm nay có mấy ca nhiểm mới, có
bao nhiêu người chết”. Nếu chúng ta tự nhủ rằng “không phải là số lượng, nhưng đó là sự hệ
trọng của từng sinh mạng, từng cuộc sống của mỗi con người” thì chắc sẽ có cảm nhận khác.
Ai trong chúng ta cũng có thể có khả năng bị lây nhiễm chủng mới, nhưng những ai càng có
địa vị thấy hèn trong xã hội thì là những người càng phải chịu nhiều thiệt thòi từ nạn dịch này
nhất. Đặt biệt đối với các phụ nữ đang đi làm, thì tỉ lệ tự tử của họ tăng lên gần đến 30% trong
năm 2020. Tỉ lệ tự tử của thanh thiếu niên lên đến hơn 30%. Các hộ gia đình có cha mẹ đơn
thân thì thật sự bị ảnh hưởng nặng nề. Và thật đông người lao động ngoại quốc cũng bị thất
nghiệp không tìm được nơi nương thân, càng khó khăn hơn khi họ không thể trở về quê hương
phải đối mặt với bối cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Trong khi đó, cuộc sống giãn cách phải kéo dài, cơ hội để gặp và trò chuyện với nhau ít dần,
không có thông tin về những điều gì đang xảy ra xung quanh. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc
nhở chúng ta đừng để bị nhấn chìm trong “vi-rút của sự vị kỷ thờ ơ”. Tín hữu Ki-tô được được
mời gọi sống tốt với nhau trong phục vụ và tình đoàn kết.
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Và hiện nay, khi Cha đã nhiệm chức được 1 năm 3 tháng, đã được viếng thăm 32 giáo xứ và
tất cả các tu viện trong 37 giáo xứ và 7 (hiện tại là 6) tu viện trong Gp. Niigata. Nhưng xin thứ
lỗi cho Cha vì ảnh hường của chủng mới nên nhiều lần phải thay đổi dự định, không thể viếng
thăm các giáo xứ thuộc tỉnh Akita. Các quy tắc ứng phó với dịch Covid-19 có thể gây bất tiện
cho anh chị em cộng đoàn giáo xứ. Việc thiết lập các quy tắc ứng phó không chỉ đơn thuần để
tránh lây nhiễm trong giáo xứ, nhưng chính là hành động để bảo vệ chính chúng ta, cộng đoàn
và xã hội địa phương. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của anh chị em. Trong các hội đàm
khi Cha viếng thăm giáo xứ, có nghe rất nhiều về việc không thể hát hay cầu nguyện ra tiếng,
các buổi đọc kinh thánh và tiệc trà phải tạm dừng. Và những giáo dân cao niên không thể dự
thánh lễ dù chỉ một lần từ khi dịch bùng phát, các em thực tập sinh, anh chị em thuộc nghành
y tế hay chăm sóc điều dưỡng bị cấm đến nhà thờ.
Trong khó khăn như vậy, lại có những ý tưởng sáng tạo mới về các hoạt động. Đại hội Giáo
hạt Nagaoka được tổ chức online. Giao lưu giới trẻ Gp. Niigata thì có khoảng 30 người cùng
tham gia qua online và có cả thông dịch tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Có những giáo xứ đã sử dụng
Báo của giáo xứ để đăng gốc chia sẽ đức tin. Hoạt động quyên góp quỷ cho chương trình phát
thực phẩm miễn phí. Anh chị em có thực hiện chương trình gì đó tại giáo xứ của mình hay
không? Đây cũng là những chương trình tạm thời trong mùa dịch Covid-19, các giáo xứ có
thể uyển chuyển để thực hiện. Xin đừng thờ ơ trước những người đang gặp khó khăn nhưng
hãy luôn mang tâm tình đùm bọc che trở họ.

Để đồng hành cùng nhau
Từ tháng 10 năm trước giáo phận địa phương trên toàn thế giới bắt đầu Synod với chủ đề là:
“Cho một Hội Thánh mang tính hiệp hành: hiệp thông, tham dự và sứ vụ” (Synod trong tiếng
Hy-lạp mang ý nghĩa “đồng hành cùng nhau"). Điều này đối với Gp.Niigata chúng ta, cũng
được kỳ vọng để trở thành một cộng đoàn đồng hành “cùng nhau”.
Cuối tháng 4 năm trước Gp.Niigata đã khai mạc Hội nghị Mục vụ Truyền giáo. Hội nghị này
được bàn thảo và cố vấn cho Giám mục về các phương án để thúc đẩy mục vụ truyền giáo của
toàn giáo phận được trở nên hiệp nhất, hợp tác, giao lưu giữ mỗi tín hữu, tu sĩ nam nữ, và linh
mục với nhau. Thành viên được đề cử tham gia sẽ từ các giáo hạt khác nhau về tuổi tác, giới
tính cũng như quốc gia xuất thân, với ý nghĩ như vậy Hội nghị Mục vụ Truyền giáo mang tính
cách giống với Synod.
Cuộc hội thảo lần thứ nhất của Hội nghị này, được thảo luận về Đề tài ưu tiên của Gp. Niigata
năm 2012, và tiến trình bản thảo phương hướng mục vụ truyền giáo tương ứng với thực trạng
xã hội và giáo hội đổi mới. Và ngay sau hội thảo này Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố
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khai mạc Synod. Thật là một hồng ân lớn lao đối với Gp. Niigata chúng ta khi đang thực hiện
việc soạn thảo phương án mục vụ truyền giáo và nhìn lại các đề tài ưu tiên trong giáo phận,
ngay trong thời điểm Synod mang đặt tính “đồng hành cùng nhau” được diễn ra.

Năm của sự chia sẻ
Tháng 11 năm trước, “Nhìn lại những đề tài ưu tiên của Giáo phận và Synod” đã được gởi
đến từng giáo xứ và tu viện cũng có ghi rõ, chúng ta sẽ soạn thảo phương hướng mục vụ truyền
giáo của giáo phận trong vòng 2 năm tới. Từng giáo xứ và cộng đoàn tu viện sẽ thực hiện việc
chia sẽ với nhau qua 2 giai đoạn, và kết quả đó sẽ được phản ánh trên phương hướng mục vụ
truyền giáo được công bố vào mùa hè năm 2023. Quy trình sạo thảo phương hướng này chính
là sự đồng hành “cùng nhau” của Giáo phận chúng ta.
Việc chia sẽ của từng giáo xứ và tu viện sẽ được thực hiện 2 lần, trong vòng 1 năm tính từ
tháng 11 năm trước. Có nghĩa rằng, đối với Gp.Niigata năm nay là năm nhìn lại đề tài ưu tiên
và diện mạo của chính cộng đoàn chúng ta, qua đó hiểu rõ thực trạng của xã hội và giáo hội,
và xem xét kỹ lưỡng việc mục vụ truyền giáo và các quy chế sẽ được đặt ra như thế nào trong
1 năm tới.

Được Chúa Thánh Thần dẫn dắt
Để cùng nhau đồng hành, chúng ta phải thật sự trông cậy vào ơn dẫn dắt của Chúa Thánh
Thần. Cộng đoàn chúng ta đang xây dựng là cộng đoàn luôn sống trong Thánh ý Chúa, công
cuộc mục vụ truyền giáo của chúng ta là những hoạt động trong Thánh ý Chúa. Để trở nên
như vậy, sau khi Chúa Giê-su Phục sinh, các Tông đồ đã được ơn Chúa Thánh Thần dẫn dắt,
loan báo Tin mừng tới muôn dân, và ơn Chúa Thánh Thần cũng đã ngự đến trên những người
ngoại đạo, từ đó Cộng đoàn phát triển lớn mạnh, với phương cách không áp đặt những lề luật
của người Do Thái trên người ngoại, để cùng tiến bước theo ơn Chúa Thánh Thần, sống theo
Tin mừng như một con người mới, không ngừng đổi mới để rao giảng truyền tin.
Đức Thánh Cha Phanxicô thường đề cập về nguyên tắc “thời gian lớn hơn không gian”. Trong
Tông huấn “Niềm Vui Của Tin Mừng” số 222, Ngài răn dạy rằng không phải là việc đối ứng
may rủi, hay hành động có kết quả ngay, nhưng phải biết chú trọng đến những nỗ lực lâu dài
như nguyên tắc trên. Đặt mình trong dòng chảy về tương lai, sẽ nhận thấy được sự nhẫn nại
trong lúc khó khăn, tính uyển chuyển để biết thay đổi kế hoạch, thái độ cộng tác với người bên
cạnh. Trong năm nay đối với các cuộc thảo luận sẽ được diễn ra, chúng cần ta đặt mình vào vị
trí nào trong dòng thời gian dài này. Theo truyền thống từ 2000 năm trước cùng sống, và luôn
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rao giảng tin mừng, giờ đây chúng ta thực hiện sứ vụ đó như thế nào trong tương lai tại các
tỉnh Akita, Yamagata, Niigata này? Chắc chắn một điều rằng, mỗi hành động dù nhỏ nhoi đến
mấy, mỗi lời cầu nguyện dù ngắn đến mấy, tất cả đều là một bước nhỏ để tiến đến sứ vụ kiện
toàn nước trời. Chúng ta có được ngày hôm nay cũng là nhờ di sản đức tin của những người
đi trước để lại qua lời cầu nguyện và những hy sinh, và rồi lời cầu nguyện và những hy sinh
đó của chúng ta cũng sẽ được Thiên Chúa đón nhận, và mong ước sẽ sinh hoa kết quả ở thế
hệ tương lai nối tiếp.
Ở Châu Phi có câu châm ngôn, “Nếu muốn đi nhanh hãy bước một mình. Nếu muốn đi xa
hãy cúng đi với người khác”. Chúng ta hãy cùng trông cậy vào ơn dẫn dắt của Chúa Thánh
Thần, mà cùng bước trên con đường xa và dài nhưng một thân thể.

Năm nay Phó tế Oka Shuta dự định sẽ chịu chức linh mục. Thật đáng kính phục Phó tế Oka
Shuta đã rất siêng năng nổ lực. Và chân thành cảm ơn quý ân nhân đã luôn cầu nguyện và
nâng đỡ. Xin Thiên Chúa thực thi tình yêu của Ngài đến muôn dân qua Phó tế Oka. Xin anh
chị em tiếp tục lời cầu nguyện cho Phó tế.

Hội thánh mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu tiên của một năm, và cũng
là ngày cầu nguyện cho Hoà bình thế giới. Dù trong hoạn nạn chúng ta cũng không quên
đối sử tốt với người xung quanh, cầu xin một năm hoà bình qua lời khẩn cầu của Đức Mẹ
Maria.

Ngày 1 tháng 1 năm 2022
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