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Thông Báo Ngày Lễ Quốc Tế Thuộc Giáo Phận Osaka Vào ngày 18.10.2020  

＋Bình an của Chúa ở cùng Anh Chị Em 

Như chúng ta được biết, Giáo Hội Nhật Bản hiện tại số lượng người tín hữu người nước 
ngoài chiếm con số hơn nửa. Giáo phận Osaka dựa theo phương hướng mục vụ “Giáo Hội 
Hiệp Thông”. Hằng năm, tại Nhà Thờ Đức Maria, Nhà Thờ chính tòa Osaka có tổ chức thánh 
lễ Quốc tế (ngày quốc tế hiệp lực) và giao lưu giữa các văn hóa với nhau.  

Đến thời điểm hiện tại, sự kiện này cũng đã hình thanh và đã hoạt động được 25 năm.  
Thật đáng buồn và lấy làm tiếc nuối, với sự lây lan của bệnh dịch covid rất phức tạp, nên  sự 
kiện này ( Ngày Lễ Quốc Tế và giao lưu) của nam nay bị hủy bỏ.  
Tuy nhiên, để ngày lễ được duy trì như hằng năm, tại giáo hạt, giáo xứ có thể tổ chức riêng 
trong khả năng có thể. Chúng ta có thể: “hiệp dâng thánh lễ chung với các ngôn ngữ khác 
nhau, giữa người bản xứ với những người di dân”, hoặc tổ chức một buổi cầu nguyện trực 
tuyến vv. Để vượt qua được sự khác biệt về ngôn ngữ, cũng như ranh giới quốc tịch, chủng 
tộc, văn hóa vv. Để “Trở Nên Một” trong tình hiệp thông, chung niềm vui và chia sẽ với nhau. 
Đó chính là hình ảnh “Giáo Hội Là Gia Đình Của Chúa”.  
Hy vọng rằng, ngày Lễ Quốc Tế năm nay cũng là một cơ hội để các cộng đoàn chúng ta mở 
rộng kết nối, hiệp thông mật thiết trong tình yêu thương huynh đệ với nhau.  
Xin Hiệp Ý Trong Tâm Tình Cầu Nguyện và Tạ Ơn.  


