A WORD OF THANKS
Spinola Shudojokai, Sr. Umeki Akiyo
It was the 1971 when our first community began its presence at Izumi and
the kindergarten was initiated. Children and their parents could enjoy
a relaxing space, in the middle of green and nature. Next year will be the
50th anniversary of this kindergarten. In the beginning there was nothing
but a hospital near by, however nowadays a lot of houses, new roads,
big shopping centers and a highway have been built.
In the process of time a house was built near the convent, for apostolic
activity, workshops and retreats for young people. The place is quiet, in the
middle of nature, so many came to enjoy a moment of peace and healing,
far from everyday routine. The meetings were often concluded with a cup of
tea together with us.
When we initiated the kindergarten, the Sisters had to overcome many
difficulties. Some of them are already in God’s eternal peace, some others are
still with us. Thanks to their efforts the kindergarten could continue its
presence here.
However, for many reasons, after 50 years, our community is going to close.
To be honest, it is hard for me and I feel very sad to leave Osaka diocese,
Kishiwada chiku, Izumi block and all the people that I could meet here.
“Father, let your will be done, not mine”. Jesus’ prayer is also my prayer.
God himself guides our lives and gives us what is good for us, though we do not
always understand.
I want to thank all the Christians in Izumi Block for their support
and communion with us. “Go, go to the end of earth, and proclaim the good news
of salvation”, says a hymn that we often sing.
Towards a new sailing...
(summary)

LỜI LẼ CHO SỰ CẢM ƠN
Spinola Shudojokai Sơ. Umeki Akiyo
Đó là năm 1971 khi cộng đồng đầu tiên của chúng tôi bắt đầu có mặt ở Izumi và một
ngôi trường mẫu giáo đã được hình thành. Những đứa trẻ và ba mẹ chúng có thể tận
hưởng một không gian thư giản, giữa bầu khí của sự xanh mát và thiên nhiên. Năm
tới sẽ là kỷ niệm 50 năm của ngôi trường mẫu giáo này. Lúc bắt đầu nơi đó không có
gì ngoài bệnh viện ở gần đó, tuy nhiên ngày nay có rất nhiều nhà cửa, đường xá mới,
trung tâm mua sắm lớn, và một con đường cao tốc đã được xây dựng.
Cùng với thời gian một ngôi nhà được xây dựng gần nữ tư viện, với mục đích dành
cho hoạt động Tông đồ, hội thảo và là nơi tĩnh tâm cho giới trẻ. Một nơi yên tĩnh và
nằm giữa thiên nhiên, có rất nhiều người đã đến đây để tận hưởng phút giây bình yên,
để chữa lành tổn thương, để xa lánh thói quen thường ngày. Những cuộc họp thường
được kết thúc với nhau bằng một tách trà cho chúng tôi.
Khi chúng tôi hình thành ngôi trường mẫu giáo, các Sơ đã phải tìm cách vượt qua
muôn vàn khó khăn. Một vài người trong số họ đã ở trong hòa bình Thiên Chúa đời
đời, một số người khác thì vẫn ở cùng với chúng tôi. Nhờ có sự nỗ lực của họ ngôi
trường mẫu giáo đã có thể tiếp tục hiện diện ở đây.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, sau 50 năm, cộng đồng chúng tôi sẽ kết thúc công
việc ở đây. Thật lòng mà nói, nó là khó khăn cho tôi và tôi cảm thấy rất buồn khi rời
khỏi Giáo phận Osaka, Kishiwada Chiku, Đại Cộng đoàn Izumi và tất cả mọi người
mà tôi đã được gặp nơi đây.
“Thưa Cha, hãy để công việc của Người sẽ được thực hiện, nhưng không phải con”.
Nhũng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng chính là lời cậu nguyện của tôi.
Chính Người sẽ hướng dẫn cuộc sống của chúng ta và ban cho chúng ta những điều
tốt đẹp, mặc dù chúng ta không phải lúc nào cũng hiểu được điều đó.
Tôi muốn cảm ơn tất cả Kitô hữu trong Đại Cộng đoàn Izumi cho sự hỗ trợ của họ
và sự đồng cảm với chúng tôi. “Hãy ra đi, đi đến tận cùng Trái đất, và loan báo Tin
Mừng về sự cứu rỗi” nói như một bài Thánh ca mà chúng ta thường hay hát.
Hướng tới sự khởi hành một chuyến đi mới...
(Sơ lược)

