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GIA ĐÌNH DẤU YÊU
Cha Juang Romualdus
Chào cả nhà, lâu quá mọi người có khỏe không ạ? Do sự vắng mặt của tôi ở Nhà thờ
Kishiwada khoảng hơn 3 tháng, chúng ta đã không thể gặp nhau. Như cả nhà đã biết, ngày 6 tháng 6
năm 2021 tôi rời Nhà thờ Kishiwada đi Inđônêsia để thăm gia đình. Đây là lần đầu tiên sau một thời
gian dài tôi muốn chia sẻ với cả nhà về những trải nghiệm của mình trong thời gian ở Inđônêsia.
Thành thực mà nói, Tôi không tin chắc về chuyến đi trong lúc Dịch bùng phát. Tuy nhiên,
vì lẽ không được gặp gia đình trong 5 năm qua, tôi nhận được sự cho phép từ Bề trên để trở về Quê
hương. Dầu sao, trước khi lên đường đi Inđônêsia, tôi đã kiểm tra PCR. Sau đó, khi về tới Inđônêsia,
tôi phải đợi 6 ngày ở trong khách sạn do Chính phủ chỉ định. May thay, kết quả âm tính và tôi đã có
thể đi tới đảo Flores. Sau 5 ngày cách ly ở địa phương, cuối cùng, tôi cũng được gặp gia đình. Thật
hạnh phúc!!!!
Như một dịp tốt, khi tôi về đến làng, Nhà thờ vừa mở cửa dâng Thánh lễ trở lại, theo yêu
cầu Cha sở của Nhà thờ địa phương. Tôi được cử hành các Thánh lễ Chúa nhật và thăm người già
ốm. Điều này làm tôi rất hạnh phúc bởi vì mình có thể gặp lại tất cả các thành viên của Nhà thờ địa
phương, họ hàng, bạn bè và những người quen sau một thời gian dài. Thật không may, do sự lan
rộng của biến thể Corona mới được gọi là “Chủng Delta” cho nên Giáo phận đã phải hủy tất cả các
Thánh lễ. Đồng thời, Chính quyền cũng ban bố tình trạng khẩn cấp. Hơn nữa, tất cả phương tiện
giao thông tạm thời bị dừng hoạt động trong vòng khoảng 1 tuần. Vì tôi cứ tưởng được đi Jakarta,
nhưng tôi đã không thể. May là 1 tuần sau, các chuyến bay trong nước được nối lại, vì vậy tôi đã
kiểm tra PCR và lên đường đi Jakarta. Ngay sau khi tới Jakarta, tôi đã trải qua 10 ngày cách ly tại
Tu viện Xaverian ở Jakarta. Thời điểm đó, tôi đã được tiêm Vaccine mũi thứ hai.
Sau cách ly, tôi phải làm xét nghiệm PCR âm tính để hợp lệ trở về Nhật Bản. Vì vậy, ngày
29 tháng 9 tôi đi Nhật. Tuy nhiên, ở sân bay quốc tế Kansai, tôi đã phải làm một kiểm tra Kháng
sinh khác tại sân bay theo quy định của Nhật Bản và sau đó phải ở trong khu cách ly thêm 14 ngày.
3 ngày đầu tôi ở khách sạn Nikko, những ngày còn lại được thực hiện ở Tu viện Xaverian cho tới
ngày 13 tháng 10.
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Từ tận đáy lòng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ mình bằng
nhiều cách khác nhau trong thời gian tôi vắng mặt ở Cộng đoàn Izumi. Trước tiên, xin gửi lời tới
Cha Murata, Tu viện Xaverian, thành viên của các ban khác và các giáo dân. Hơn nữa, tôi thành thật
xin lỗi vì tất cả những bất tiện do sự vắng mặt của mình. Đặc biệt là việc trở về Cộng đoàn Izumi
hơi muộn.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Chúa vì
những phép lành của Ngài và những lời cầu nguyện của Cộng đoàn mà mình có có thể trở về Nhà thờ
Kishiwada trong tình trạng sức khỏe tốt mặc dù đã phải trả qua một hành trình dài quay lại Nhật Bản.
Ngoài ra, tôi đã có trải nghiệm với gia đình của mình trong thời gian “ở nhà”. Tôi muốn gửi tới cả
nhà một thông điệp là: mặc dù chúng ta có thể không dành thời gian cho hội nhóm vì lịch trình bận
rộn nhưng chúng ta nên quan tâm đến gia đình mình và giúp đỡ nhau. Bời vì gia đình là nơi bắt đầu
cho cuộc sống và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc. Ở bên nhau trong suốt thời gian giản cách
cho tôi có cơ hội để hiểu hơn về quan hệ gia đình là quý bấu biết bao. Corona đã làm gián đoạn cuộc
sống bận rộn của chúng ta nhưng lại cho chúng ta thời gian quý giá để dành cho gia đình. Nó cũng
cho chúng ta tinh thần trách nhiệm và khiến chúng ta trân trọng ngay cả những điều nhỏ nhất. Trên
hết, nó nhắc nhở chúng ta tồn tại trên Trái đất này không phải với tư cách cá nhân mà là một phần của
Cộng đồng. Nhưng điều quan trọng là sự hy vọng và cầu nguyện cho những kế hoạch của Chúa trở
thành hiện thực và có Đức tin rằng Chúa ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn tới đâu.
Khi chúng ta gặp khó khăn, hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta vượt qua bằng niềm tin vào Ngài. Hãy
tiếp tục đồng hành với một trái tim và tâm trí vì Cộng đoàn Izumi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì lòng
tốt và tình yêu.
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