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Đức Hồng Y Peter Seiichi Shirayanagi từng là Tổng Giám Mục 

Tokyo, thủ đô Nhật Bản, trong vòng 30 năm từ 1970-2000. 

Lúc còn sinh hoạt mục vụ, Ngài là vị chủ chăn của 80 ngàn tín hữu 

Công Giáo. Điều đáng nói là số tín hữu Công Giáo ngoại quốc sống 

tại Tokyo lên tới 70 ngàn người. 

Đây là con số quan trọng. Do đó, là vị chủ chăn nhiệt thành và 

quảng đại, Đức Hồng Y Peter không thể không quan tâm tới vấn 

đề mục vụ và nhân đạo dành cho anh chị em nước ngoài. Trong 

Thư Mục Vụ gởi toàn thể tín hữu Công Giáo Tổng Giáo Phận 

Tokyo, nhân dịp Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Hồng Y 

mời gọi mọi người chấp nhận sự kiện: 

- Các cộng đoàn giáo xứ tại Tokyo từ nay hợp thành bởi những 

người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Chấp nhận, tiếp đón 

và liên đới chính là tâm tình mà các tín hữu Công Giáo Nhật phải 

có đối với anh chị em ngoại quốc. 

Xin trích dịch những điểm chính trong Thư Mục Vụ của Đức Hồng Y Peter Seiichi Shirayanagi, Tổng Giám 

Mục Tokyo. 

Vào Lễ Hiện Xuống đầu tiên, các môn đệ tiên khởi được Chúa Thánh Linh biến đổi đã lăn xả vào công 

cuộc loan báo Tin Mừng Đức Chúa GIÊSU KITÔ cho tất cả những ai tìm kiếm ơn cứu độ. Cùng chính Chúa 

Thánh Linh ấy đã ngự xuống trên chúng ta vào Lễ Hiện Xuống. Với tư cách là Giám Mục chủ chăn tôi cầu 

xin Chúa Thánh Linh đặc biệt hướng dẫn anh chị em tiến đến chỗ thông hiểu anh chị em nước ngoài, 

thuộc các giáo xứ chúng ta, đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta 

biết biểu lộ tình thương đối với các anh chị em ấy bằng phương thức cụ thể. 

Trong số các anh chị em ngoại quốc có những người đến từ Đông Nam Á và Châu Mỹ La-Tinh, và có cùng 

Đức Tin Công Giáo y như chúng ta. Vậy thì, chúng ta chỉ đối xử với các anh chị em ấy như những người 

được mời vào một Giáo Hội, trong đó các tín hữu Nhật Bản làm chủ và nắm trọn mọi vấn đề, hay trái lại, 

nên tiếp nhận các anh chị em nước ngoài như những phần tử cùng một gia đình và chia sẻ với các anh 

chị em ấy, các sinh hoạt cũng như các trách nhiệm chung, với chúng ta??? 

Trên bình diện mục vụ, các Linh Mục trong Tổng Giáo Phận đã thẳng thắn đặt vấn đề và tìm kiếm 

phương thế hữu hiệu hầu có thể trợ giúp anh chị em di dân đang sống tại Tokyo. Các Linh Mục tự vấn: 

- Các anh chị em ấy đã chẳng từng được Chúa Thánh Linh thúc đẩy, đã chẳng có cùng một Đức Tin Công 

Giáo và chẳng phải là phần tử của cùng một Giáo Hội của Đức Chúa GIÊSU KITÔ sao? 



Đặt vấn đề như thế, khiến chúng tôi nhớ lại lời của Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II nói rằng: 

- Trong Giáo Hội, không ai là khách lạ! 

Thế rồi, tất cả các Linh Mục chủ chăn đều đồng thanh đi 

đến quyết định phải làm một cái gì đó, để cho tất cả các 

giáo xứ, các thánh đường chúng ta xứng đáng mang danh 

hiệu ”mở rộng cửa”! 

Trong giai đoạn thứ hai, các Linh Mục chúng tôi cùng 

nhau bàn thảo xem phải có hành động nhân đạo cụ thể 

nào, đứng trước khó khăn mà anh chị em ngoại quốc gặp 

phải, trong cuộc sống vô cùng chua cay và vất vả, trên đất 

nước Nhật Bản văn minh tiến bộ này??? Về điểm ấy, các 

Linh Mục Nhật gần như nhất trí: 

- Thật là trái với tinh thần của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, nếu chúng ta giả điếc làm ngơ trước khốn khổ 

thường ngày của anh chị em di dân, đang sống ngay trên quê hương chúng ta. Giáo Hội Công Giáo phải 

đi tiên phong trong việc bênh đỡ và liên đới với anh chị em nước ngoài! 

Trong tư cách là tín hữu Công Giáo, chúng ta phải tự vấn lương tâm xem đã đối xử như thế nào với anh 

chị em di dân. Chúng ta thường có thành kiến xấu về người nước ngoài. Thế nhưng dưới ánh sáng Đức 

Tin, chúng ta được giáo dục rằng: ”Tất cả đều là con cái THIÊN CHÚA”. Vậy thì, các tín hữu Công Giáo 

Nhật có nhiệm vụ nêu cao gương sáng cho toàn dân Nhật biết rằng không được phép kz thị người khác. 

Vâng, chúng ta không được phép kz thị anh chị em ngoại quốc đang sống giữa cộng đoàn chúng ta. 

... ”Người hèn mọn mà khôn ngoan vẫn có thể ngẩng đầu, và được ngồi giữa những người làm lớn .. 

Chớ khoe khoang vì bộ áo bên ngoài, cũng đừng tự cao trong ngày được vinh dự. Công trình của 

THIÊN CHÚA thật lạ lùng, nhưng vẫn là bí ẩn đối với phàm nhân. Nhiều bậc đế vương phải ngồi xuống 

đất, còn kẻ không ai ngờ lại được mang vương miện. Lắm người quyền thế bị nhục nhã ê chề, và 

nhiều kẻ cao sang bị nộp vào tay người khác” (Sách Huấn Ca 11,1-6). 

(”Missions Étrangères de Paris”, n.356, Février/2001, trang 40-44) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


