KINH KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH
LẬP GIÁO PHẬN NAGOYA
Lạ y Thiên Chúa là Đang tạ o dựng muôn loài muôn vậ t và dan dat lịch sử với
con tim yêu thương, Nhân kỷ niệ m 100 năm thành lậ p Giáo phậ n Nagoya,
chúng con xin dâng lời cả m tạ .
Đen hôm nay, trả i qua 450 năm, sau thời kỳ bách hạ i gat gao, nhờ đức tin
mạ nh mẽ củ a các bậ c tien nhân và nhiệ t tâm truyen giáo, hạ t giong Tin Mừng
đã được đón nhậ n và tiep tụ c nơi mành đat này.
Đây là thời điem Giáo phậ n Nagoya, vượt lên trên những khác biệ t quoc tịch,
ra khơi hướng ve thời đạ i mới, trở thành mộ t Cộ ng đoàn làm nhân chứng cho
Nước Chúa.
Chúng con tin chac chan rang, cho dù có bat cứ khó khăn nào ở thời đạ i này,
Chúa Ki-tô van luôn hiệ n diệ n và dan dat chúng con với Tình yêu vô hạ n.
Xin cho nhieu người được gặ p gỡ Chúa và được đón nhậ n niem vui Phúc Âm
mà chính Chúa đã hy sinh mạ ng song đe làm chứng cho chúng con.
Xin hãy sai Chúa Thánh Than đen tran gian, đe nhờ Thánh Than thúc đay,
chúng con biet tránh xa sự vô cả m, và biet quý trọ ng tat cả sự song.
Lạ y Mẹ Maria, tuy Giáo phậ n chúng con chı̉ là mộ t đàn chiên nhỏ bé, xin Mẹ
cau thay nguyệ n giúp cho chúng con, biet giữ Lời Chúa Ki-tô dạ y, và luôn
vững bước trên con đường sự song trong hy vọ ng.
Chúng con cau xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

