A Warm Heart of Jesus “Forgiveness and Respect”
Sister Morimoto Kimiko
Spinola Sisters, Tokyo
Through the Passion and Passover of the Lord, I hope that Easter day was celebrated while
feeling the great love of God. Happy Easter!
I am a Christian who believes that God, with his warm heart, wraps our head and heart
around and is with us every day,
However, in the unexpected situation of Coronavirus pandemic from last year, it was a pitch
black for a while and I fell into an area where I did not know what to do with changes in our
daily lives, society, politics, and the world as a whole. I think that many of you were feeling
physically and mentally tired from such unprecedented experiences.
It becomes impossible to go to church on Sunday, praise God our Father, receive the Eucharist,
a sign of Jesus' love, and be guided by the Holy Spirit to evangelization. If such things happen
really what can we do with them?
The love of God and His warm heart to us are the sure foundation of our faith in Him・・・
nothing else. It is our mission and ministry to live in God's love and show the people in our
community how to recognize God's love for us in our daily lives, and make them feel the
warmth of God through our actions and ways of life.
As shown in Encyclical Letter“ LAUDATO SI ”of Pope Francis, we value the creatures created
by God and must not forget that all the people of the world are brothers and sisters. Let's pray
to Mary so that we will be able to spend this year in peace. With trust and hope ・・・

HAMAKKO LỜI GIỚI THIỆU THÁNG ４

TRÁI TIM ẤM ÁP CỦA CHÚA GIÊSU
“LÒNG KHOAN DUNG VÀ SỰ KÍNH TRỌNG”
Sơ Morimoto Kimiko
Spinola Sisters, Tokyo
Qua Cuộc Khổ Nạn và Lễ Vượt Qua của Chúa, tôi hy vọng ngày Lễ Phục Sinh được cử hành trong
sự cảm nhận được tình yêu thương vĩ đại của Thiên Chúa. Chúc mừng Lễ Phục Sinh!
Là một người Kitô hữu tôi có đức tin vào Thiên Chúa, với trái tim ấm áp của Ngài, tôi đã có thể
hiểu được sự bao bọc của Ngài dành cho chúng ta mỗi ngày.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh không ngờ của đại dịch Vi rút Corona từ năm ngoái, nó thật là tăm tối
vào lúc này và tôi cảm giác mình bị rơi vào một nơi mà không biết mình phải làm gì với những thay
đổi trong cuộc sống hằng ngày, Xã hội, hoạt động Chính trị và toàn thể Thế giới. Tôi nghĩ rằng
nhiều người trong các bạn đã nhận ra được sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần vì chưa từng trải qua
hoàn cảnh nào như vậy bao giờ.
Không thể nào đi đến Nhà thờ vào ngày Chúa nhật để ngợi khen Thiên Chúa - Cha chúng ta, cũng
như lãnh nhận Bích tích Thánh thể - dấu chỉ tình yêu của Chúa Giêsu, và được Chúa Thánh Thần
chỉ dẫn để truyền bá Phúc âm. Nếu những điều như vậy thật sự xảy ra, vậy chúng ta có thể làm gì
với chúng?
Tình yêu của Thiên Chúa và trái tim ấm áp của Ngài dành cho chúng ta là nền tản vững chắc cho
đức tin của chúng ta vào Ngài... không gì khác được. Sứ mệnh và phục vụ của chúng ta là sống
trong tình yêu thương của Thiên Chúa và chỉ cho mọi người trong Cộng đồng cách để nhận biết tình
yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong đời sống thường ngày, và làm cho họ cảm nhận
được sự ấm áp của Thiên Chúa thông qua hành động và cách sống của chúng ta.

Như được trình bày trong Thông điệp “CHÚC TỤNG CHÚA” của Đức Giáo Hoàng Phanxicô,
chúng ta hãy quý trọng những tạo vật do Thiên Chúa tạo nên và không được quên tất cả mọi người
trên Trái đất này đều là anh chị em. Hãy cầu nguyện với Mẹ Maria để chúng ta có thể trải qua bình
an trong năm nay. Với sự phó thác và niềm hy vọng ...

