THƯ CHÀO THĂM CỦA ĐỨC CHA ABELLA

Anh Chị Em thân mến trong gia đình Giáo Phận Fukuoka,
Trước hết, tôi xin hiệp thông mừng lễ Chúa Phục Sinh cùng với tất cả Anh Chị Em.
Vài ngày qua, khi đang vất vả đương đầu với đại dịch virus corona, cùng với nhiều
thay đổi vì thế trong sinh hoạt sống đạo, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại đầy
bất ngờ. Đầu dây bên kia, Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Cha Joseph Chennoth, thông báo
cho tôi biết tin Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định bài sai tôi đến Giáo Phận
Fukuoka.
Anh Chị Em có biết, khi nghe tin ấy tôi bối rối đến dường nào!? Dù sao đi nữa, thì đây
cũng là một bài sai của Đức Thánh Cha, và chắc chắn là kết quả của quá trình nhận
định cách cẩn thận. Tôi đã thưa, “xin vâng!”
Cá nhân tôi hầu như không có mối liên hệ nào với Giáo Phận Fukuoka trước đây. Cho
đến năm vừa qua, lần đầu tiên tôi được mời đến giúp tĩnh tâm và cùng cầu nguyện với
Linh Mục Đoàn trong vài ngày.
Nhờ ơn Chúa, kể từ nay, chúng ta sẽ cùng chung đường với nhau! Tôi muốn nhấn mạnh
chữ, “cùng với nhau.” Xin hãy cho tôi được cùng sánh bước với Anh Chị Em, giữ cho
đời sống đạo của Giáo Phận chúng ta luôn được sống động và gần gũi với thực tế xã
hội. Xin Anh Chị Em hãy đồng hành với tôi, và giúp tôi hiểu biết Anh Chị Em hơn.
Vì sao tôi được bài sai về Giáo Phận Fukuoka? Đây là câu hỏi mà tôi tự hỏi chính
mình, và cũng có thể Anh Chị Em cũng thắc mắc muốn biết. Trên hết mọi sự, tôi xem
việc bổ nhiệm này như lời mời gọi của Thiên Chúa.
Tôi tin rằng, cùng với Anh Chị Em, tôi sẽ tìm thấy niềm vui sống đạo trên con đường
chung chúng ta đi, sẽ nhận biết sứ vụ được trao cùng vượt qua các thử thách, sẽ trở
nên ánh sáng Tin Mừng cho xã hội chúng ta đang sống như là cách đáp trả hồng ân
chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha vào tháng 11 năm qua.
Huy hiệu Giám mục mà tôi đã chọn có thể sẽ giúp Anh Chị Em phần nào hiểu hơn về
tầm nhìn của tôi đối với sứ vụ.

「キリストの愛に駆り立てられて」
“Tình yêu của Đức Kitô thúc bách tôi.”
Lời Chúa trích trong Thư thứ hai của Thánh Phaolô
Tông Đồ gởi tín hữu Côrintô (5:14) là niềm cảm hứng
cho đời sống Kitô hữu và cam kết dấn thân của chúng
ta. Bởi cùng đích duy nhất của đời sống chúng ta đó
chính là Nước Chúa.

➢ Quyển sách biểu tượng cho Lời Chúa, là ánh sáng soi đường cho chúng ta.
➢ Chim bồ câu đồng thời biểu tượng cho Chúa Thánh Thần và ước vọng bình an.
➢ Ngọn lửa biểu tượng cho thánh tâm Đức Maria, tràn đầy Thần Khí và tình yêu
nhân loại.
Xin cho ánh sáng Phục Sinh mà chúng ta vừa mới đón nhận khi cử hành mầu nhiệm
sự chết và sống lại của Chúa Giêsu trong Tuần Thánh vừa qua tiếp tục soi đường dẫn
lối cho chúng ta. Bằng cách đồng lòng đồng sức, tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau
vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay. Tuy đại dịch virus corona có gây ra nhiều hạn chế
trong việc đi lại, tôi sẽ cố gắng hết sức để dọn về Fukuoka và đồng hành với Anh Chị
Em sớm nhất khi có thể.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả Anh Chị Em,
và mong chờ ngày được gặp mặt tất cả mọi người.
Một người anh em trong Đức Kitô,

Josep María Abella, C.M.F.

