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TOÀ GIÁM MỤC GIÁO PHẬN OSAKA
HỒNG Y MAEDA MANYOU
TỒNG GIÁM MỤC GIÁO PHẬN
VỀ VIỀC CHUYỀN THĂM NHẬT BẬN CỤA ĐỨC THÁNH CHA

Xin Bình An Của Chúa Ở Cùng Tất Cấ Anh Chị Em.
Văn phòng Toà Thánh Rôma đã ra chính thức thông báo. Vào tháng 11 tứ
ngày 23 đến ngày 26, Đức Giáo Hoàng Phanxicô thứ 266 đến thăm Nhất Bấn
với các địa điếm Tokyo, Hiroshima, Nagasaki.
Kế tứ Năm 1981 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II thứ 264 đến thăm Nhất
Bấn thì đây là lấn thứ hai Đức Thánh Cha đến nhất.
Lấn này Đức Giáo Hoàng đến Nhất Bấn với chủ đế :
“ BẬO VỀ SỨ SỒNG ～PROTECT ALLIFE” .
Chủ đế này đứớc giấi thích, đánh dấu logo, sế đứớc công khai qua trang wep
(URL : https//popeinjapan2019.jp). Thông qua trang web này mọi thông tin
liên lấc, các sứ kiến, lịch lế củ thế, sế đứớc công bọ tấi đây.
Giáo phấn không chịu trách nhiếm tiếp nhấn đăng ký, nên viếc tham gia
thánh lế của Đức Giáo Hoàng. Xin mọi ngứới xem mọi thông tin chi tiết trên
trang web, tham khấo và đăng kí ớ trên trang web..
Thất tiếc là Đức Giáo Hoàng không đến Giáo Phấn Osaka, nhứng mọi ngứới
trong Giáo Phấn cũng nhứ nhứng thành viên có liên quan đến các trứớng học,
bếnh viến của Công Giáo. Chúng ta có thế đến các địa điếm Đức Giáo Hoàng
ghé thăm, đế trức tiếp chào đón Ngài, và xin Ngài cùng cấu nguyến cho chúng
ta. Nếu ai không thế đi đứớc chúng ta cũng có thế xem trức tiếp trên mấng
Internet, đế cùng hiếp ý cấu nguyến với Đức Giáo Hoàng.
Nhứng Vị có trách nhiếm trong ban ngành giáo xứ hay các trung tâm cớ sớ,
xin hãy lứu ý, truyến đất cho nhứng anh chị em không sứ dủng Internet hoấc
điến thoấi, vế nhứng thông tin đứớc tuyến tấi trên trang web.

