“OUR JOURNEY TOGETHER”
IN TIME OF CORONA VIRUS
Matsumoto Hideki
“Our journey together” is a method of catechesis for catechumens, initiated at Lumko,
South Africa. We began to use this method at Izumi block (Hamadera, Izumi and
Kishiwada catholic churches) in 2007, encouraged by Father Matsuura Ken. In one year
program, there are three sessions with ten meetings each. So far, twelve persons
received the grace of Baptism thanks to this method.
This year, we could not meet from March to June, because of the spread of corona
virus. We began again in July. In the first meeting we talked about our own experiences
during the corona virus escalation. Here is something of what we talked about.
 Jesus was present in my everyday life. I had a chance to review my life style;
 I read the readings of every day Mass and that helped me to live together with
Jesus;
 What we can trust to the end is only the word of God and our relation with Jesus;
 I tried to be positive and go on. I wrote some letters to keep communication open;
 Isn’t our society going the wrong way? As Pope Francis says, men have to coexist
with nature;
 I was able to appreciate the work done by the medical staff with patients of corona
virus;
 I think sometimes: what is the purpose of all this suffering, and what can I do?
Through this exchange of feelings and experiences, a point that emerges is our
relation with Jesus. W are given the grace to talk with him, to put in his heart our joy,
suffering, distress and fears!
Another point is the importance of examining our own life style. Pope Francis says it
is a time to focus on loving God and our neighbor. There is nothing more important. Let
us do our best to be always kind, full of benevolence, ready to support each other. This is
in fact what “Our Journey together” aims to.
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“ĐỒNG HÀNH CÙNG NHAU CỦA CHÚNG TÔI”
Ở THỜI VI RÚT CORONA
Matsumoto Hideki
“Đồng hành cùng nhau của chúng tôi” là phương pháp Huấn giáo dành cho người Tân tòng, được
khởi xướng tại Lumko, Nam Phi. Chúng tôi bắt đầu áp dụng phương pháp này tại khối Izumi ( Nhà
thờ Hamadera, Izumi, Kishiwada ) vào năm 2007, được khuyến khích bởi Cha Matsuura Ken. Trong
một năm chương trình đã có 3 kỳ họp với 10 cuộc hội nghị khác. Cho tới thời điểm hiện tại, 12 người
đã được nhận Bích tích Rửa tội nhờ phương pháp này.
Năm nay, chúng tôi đã không thể gặp nhau từ tháng 3 đến tháng 6, bởi sự lây lan Virút Corona.
Chúng tôi bắt đầu lại vào tháng 7. Trong cuộc hội nghị thứ nhất, chúng tôi đã nói về những trải
nghiệm của bản thân mình trong quá trình Virút Corona diễn biến gia tăng. Đây là câu chuyện mà
chúng tôi đã nói về nó.


Chúa Giêsu đã hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Tôi đã thay đổi để làm mới lại
lối sống của mình;



Tôi đã đọc các bài đọc hằng ngày của Thánh lễ và điều này đã giúp tôi sống cùng với Chúa
Giêsu;



Điều gì làm chúng ta có thể tin tưởng đến chết, chỉ có lời của Thiên Chúa và mối quan hệ của
chúng ta với Chúa Giêsu;



Tôi đã cố gắng hết sức và không ngừng nghỉ. Tôi đã viết một vài lá thư để dành cho sự truyền
đạt cởi mở;



Phải chăng xã hỗi chúng ta đang đi sai hướng? Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, đàn ông
phải cùng tồn tại với Thiên nhiên;



Tôi đánh giá cao công việc đã được làm bởi nhân viên y tế với các bệnh nhân bị nhiễm Virút
Corona;



Đôi khi tôi nghĩ: Mục đích cho tất cả những đau khổ này là gì, và cái gì tôi có thể làm?

Qua sự trao đổi về những ý kiến và kinh nghiệm này, một điểm nổi bậc lên là mối quan hệ của chúng
ta với Chúa Giêsu. Chúng ta được ban ân sủng để nói chuyện với Ngài, đặt vào trái tim Ngài sự hân
hoan, sự đau khổ, cảnh khốn cùng, sự kính sợ của chúng ta!
Một điểm khác là tầm quan trọng trong việc kiểm tra lối sống của chính chúng ta. Đức Giáo
Hoàng Phanxico nói rằng đây là thời điểm để tập trung vào việc yêu mến Thiên Chúa và hàng xóm
của chúng ta. Không có gì là quan trong hơn. Chúng ta cố gắng hãy luôn luôn tử tế, đầy lòng nhân từ,
sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau. Đây thực tế là những gì “Đồng hành cùng nhau của chúng tôi” nhắm tới.

