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KHỦNG HOẢNG ĐẠI DỊCH COVID-19 LÀ MỘT CƠ HỘI 

Hồng Y MAEDA MANYO  

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận OSAKA 

 

Mến chúc toàn thể Anh Chị Em 

 Mùa Giáng Sinh An Lành và Năm Mới Bình An. 

Năm 2020 đã bắt đầu với niềm vui sau chuyến thăm Nhật Bản của 

Đức Thánh Cha Phanxicô. Tuy nhiên, với sự bùng phát của đại dịch Covid 

19, đã làm cho chúng ta không được tham dự hay cử hành phụng vụ cách 

long trọng suốt cả Mùa Chay và đại Lễ Phục Sinh. Ngay cả Mùa Vọng năm 

nay, đến Lễ Giáng Sinh và thẩm chí ngay cả Thánh lễ Năm Mới 2021 đều bị 

hạn chế bởi sự lây nhiễm của đại dịch. Tuy vậy, điều làm chúng ta phải suy 

gẫm: “Nếu đại dịch COVID-19 xảy ra trước đó vài tháng, hoặc chuyến thăm 

Cha Phanxicô muộn đi thì sự kiện ấy sẽ rất khó có thể diễn ra. Do đó, trong 

cơn đại dịch này là “Cơ hội” để chúng ta có cái nhìn tích cực hơn trong đời 

sống xã hội, hay trong cuộc sống của mỗi người chúng ta trong bối cảnh thực 

tại.  

Đức Giáo Hoàng đã chọn chủ đề “ Để bảo vệ tất cả sự sống” cho 

chuyến thăm công du của Ngài đến Nhật Bản. Chủ đề đó đã nổi bật hơn hay 

được thực tiễn hóa trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Chủ đề ấy cũng như 

là một lời kêu gọi chấm dứt “sự đe dọa và nạn phân biệt đối xử do Covid-19” 

và khuyến khích “cùng nhau sống”. Chính chủ đề này là một trong các thông 

điệp của Đức Thánh Cha như:“Sự chọn lựa sau đại dịch”. và Thông điệp, 

“Fratelli Tutti, tất cả là anh em”.   

Dựa trên các thông điệp của Đức Giáo Hoàng, Tổng giáo phận Osaka 

đã đưa ra định hướng mục vụ năm 2021. Tôi mời gọi Anh Chị Em đón nhận 

và cùng nhau thực hành định hưỡng mục vụ của năm mới.  

I Thành lập Quỹ "Bảo vệ mọi sự sống". 

Mặc dù vấn đề này đã được thông qua Hội đồng linh mục cũng như 

ban cố vấn. Tuy nhiên, muốn được trình bày, chia sẽ với toàn thể tất cả Anh 

Chị Em như một lời chúc mừng Năm Mới trên truyền thông của giáo phận. 
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Dĩ nhiên, định hướng mục vụ này là đáp lại thông điệp của Đức Giáo Hoàng 

trong chuyến công du. Cũng như dựa trên nền tảng thư chung của Hội đồng 

giám mục Nhật Bản về lời kêu mời của Vị Cha Chung.  

1. Ủng hộ quỹ Thế giới không có vũ khí hạt nhân 

Quỹ vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân, được thành lập để đáp 

lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về hành động nhằm xóa bỏ hạt 

nhân trong chuyến thăm của Ngài tới thành phố bị ném bom. Đức cha 

Shirahama, Giám mục Giáo phận Hiroshima, cho biết: “Chúng tôi muốn 

đứng trên tinh thần đoàn kết với việc bãi bỏ vũ khí hạt nhân để tưởng nhớ tất 

cả những người sống sót sau bom nguyên tử và những nạn nhân của cuộc 

chiến”. Ông Kawasaki, thành viên của chiến dịch quốc tế nói tổ chức xóa bỏ 

vũ khí hạt nhân (ICAN), bày tỏ ý kiến của mình ông nói: “Chúng tôi muốn 

làm việc với các công dân để gây quỹ cho việc loại bỏ vũ khí hạt nhân trong 

tương lai. Công ước về vũ khí hạt nhân đã được ký kết và phê chuẩn bởi 50 

quốc gia, và sẽ có hiệu lực vào ngày 22 tháng 1 năm 2021, với mục tiêu tăng 

số nước ký kết lên 100 nước. Chúng tôi sẽ yêu cầu Nhật Bản ký và phê chuẩn 

vào công ước ấy, vi là quốc gia duy nhất đã hứng chịu một cuộc tấn công hạt 

nhân. Hơn thế nữa, Chúng tôi sẽ yêu cầu sự tham gia của các quan sát viên 

trong Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước về vũ khí hạt nhân. Chúng 

tôi muốn tiếp tục tham gia vào các hoạt động của quỹ với tư cách là một tổ 

chức hỗ trợ, vì thế giới không có vũ khí hạt nhân”. 

2. Ủng hộ "Kounotori no Yurikago (The Stork's Cradle) in Kansai" 

Tham gia và hỗ trợ, nâng cao những hoạt động cũng như các buổi hội thảo 

buổi học hỏi, để mọi người ý thức và hiểu rõ tầm trong quan của thai nhi. 

Cho dù chưa được chào đời, nhưng nó cũng là thành viên quan trọng của xã 

hội. 

3. Ủng hộ cho việc "cứu trợ thảm họa khẩn cấp". 

Để có thể ứng phó khị thời khi có hỏa hoạn xảy ra. 

4. Bảo vệ môi trường. 

Vần đề này đã được Đức Thánh Cha kêu gọi trong thông điệp Laudatosi Đó 

là “chăm sóc ngôi nhà của chúng ta” và đặc biệt là về các hoạt động “nhằm 

bảo vệ môi trường”. 
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Đáp lại những định hướng trên, Tòa Tổng giam mục kêu mời Anh 

Chị Em đóng góp phần mình trong khả năng có thể. Đặc biệt trong tháng 

“Bảo vệ mọi sự sống” của giáo phận, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 

hàng năm. Những gì anh chị em sau khi đã đóng góp, sẽ được kiểm kê và 

thông báo rộng rãi tới tất cả mọi người. 

II  Cầu Nguyện, hưởng ứng tiến trình xin phong thánh cho Chân 

phước Justo Takayama Ukon. 

1. Từ khi được phong Chân Phước. 

Vào ngày 7 tháng 2 năm 2017, Thật là một vinh dự và niềm vui khôn xiết, 

khi chúng ta đã được tham dự cử hanh thánh lễ phong chân phước cho Yusto 

Takayama Ukon tại Thành Osaka. Tuy vậy, không dừng lại ở đó, mà niềm 

vui niềm vinh dự đó phải được tiếp diễn bằng lời cầu nguyện và cổ võ tiến 

trình xin phong thánh. Với ước nguyện cho Vị Đáng Kinh được nâng lên bậc 

Hiển Thánh, để trở thành chứng nhân cho chúng ta và cho toàn thể nhân loại. 

Trong tiến trình này, đã có những chuyển biến rất tích cực. Vào ngày 11 tháng 

10 năm 2019 Tổng giáo phận Osaka, đã nhận được ủy quyền của văn phòng 

thủ tục hồ sơ xin phong thánh vốn dĩ thuộc quyền của Tổng giáo phận Tokyo. 

Ngoài ra, vào ngày 2 tháng 10 năm 2020, bà hõa sỹ Kayoko Murata (người 

thuộc giáo xứ Yukinoshita) đã tặng 10 bức tranh về “cuộc đời của Takayama 

Ukon”. Tiếp đến, ngày 6 tháng 2 năm 2021, tại nhà thờ Chính Tòa sẽ có buổi 

cầu nguyện cho tiến trình xin phong thánh cho Chân phước Justo Takayama 

Ukon. Xin toàn thể Anh Chị Em cầu nguyện và góp phần mình cùng giáo 

phận cho tiến trình này. 

2. “Tiểu chủng viện Osaka” sẽ được đưa vào hoạt động. 

Những nỗ lực của chân phước Ukon cho sứ mệnh truyền giáo tại Nhật Bản. 

đặc biệt tập trung vào “chủng viện”. Vị Đáng Kính đã xây dựng “Chủng viện 

Azuchi” dưới lâu đài Azuchi của Nobunaga Oda, và đã làm việc với các nhà 

truyền giáo để đào tạo các linh mục. Thánh Paul Miki, là Vị đứng đầu và là 

một trong 26 Vị tử đạo Nhật Bản, đã học tại chủng viện này. Trong các bức 

tranh về “Cuộc đời Chân Phước Ukon” của bà Murata, có cả Thánh Paul 

Miki. Năm nay, dự định sẽ cho các “Tiểu Chủng Sinh” đến học tại “tiểu 

chủng viện Osaka” mà đã được bắt đầu từ năm ngoái. Xin hãy cầu nguyện 

và nâng đỡ, cổ võ cho ơn Thiên Triệu.  
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III Giữa và Hậu COVID-19. 

Đại dịch COVID-19 đã phần nào giúp ta có được nhãn quan cũng như các 

sinh hoạt mới cho Giáo Hội Công Giáo, bao gồm các thánh lễ, các bí tích và 

phụng vụ. Do sự lây lan của đại dịch nên Chúng ta cần tạo ra một “Nhà thờ 

mới”. Nơi đó chúng ta có thể chia sẻ Ân Sủng của Thánh Lễ và hiểu quả của 

các bích. Lại mang cho ta một sắc thái mới về việc truyền giáo, hay mục vụ 

dựa trên phương tiện truyền thông trực tuyến. Mặt khác, phần nào đó chúng 

ta được trải nghiệm về những thuật ngữ bấy lâu nay như là: “Tôn giáo = là 

những chỉ dạy trong gia đình”, “Tôn giáo = RELIGIO = tái hợp”, “Nhà thờ 

= ecclesia = Nơi quy tụ”, v.v… dựa trên các thông điệp của Đức Giáo Hoàng, 

“sự chọn lựa sau đại dịch”, và thông điệp “Fratelli Tutti (tất cả là anh em)”. 

Để ánh sáng ấy chiếu tỏa trên chúng ta và giúp chúng ta có cái nhìn mới và 

sâu rộng hơn về Giáo Hội.  


