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Người Công giáo và Tin Lành Nhật Bản kỷ niệm 500 NĂM Phong trào Cải Cách

Nghi lễ chung được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Urakami của Nagasaki

Ngày 29 tháng 11 năm 2017

Mục sư Giáo hội Luther cầu nguyện trong nghi lễ chung được tổ chức tại nhà thờ chính
tòa Công giáo ở Nagasaki hôm 23-11, kỷ niệm 500 năm Phong trào Cải cách.

Người Công giáo và Tin lành tại Nhật Bản kỷ niệm 500 năm Phong trào Cải cách tại nhà
thờ chính tòa Công giáo Urakami của Nagasaki.

Nghi lễ chung có chủ đề "Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình" do Hội đồng Giám mục
Công giáo Nhật Bản và Giáo hội Luther Nhật Bản đăng cai tổ chức hôm 23-11. Khoảng
1.300 Kitô hữu tham dự sự kiện đại kết này.

Đức Tổng Giám mục Manyo Maeda của Osaka và mục sư Giáo hội Luther Joji Oshiba hướng
dẫn nghi lễ với sự tham dự của hơn 100 giáo sĩ đến từ cả hai Giáo hội.

Nhà thờ chính tòa tọa lạc trong quận Urakami của Nagasaki, trước đây là một làng Kitô giáo bí
mật nơi xảy ra những cuộc bách hại lớn cách đây 150 năm, bắt đầu vào năm 1867. Lúc đó tất
cả dân làng khoảng 3.400 Kitô hữu bị đưa đến hơn 20 địa điểm trên khắp nước Nhật Bản đến
năm 1873.

6 năm sau, dân làng trở về và xây dựng một nhà nguyện nhỏ, sau đó được thay bằng nhà thờ
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Nagasaki, nhà thờ lớn nhất châu Á vào lúc đó.
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Vào ngày 9-8-1945, ngôi thánh đường đầu tiên này bị bom nguyên tử phá hủy hoàn toàn.

Trong nghi lễ chung, mục sư Tadahiro Tateyama, đứng đầu Giáo hội Luther Nhật Bản,
phát biểu: "Chúng ta có thể cùng nhau kỷ niệm 500 năm Phong trào Cải cách như thế
này tại Urakami này là một hồng ân tuyệt vời".

"Ngày nay, xung đột vẫn đang tiếp diễn trên thế giới", lãnh đạo Giáo hội Luther nói thêm,
"mặc dù nghi thức phụng vụ này nhỏ bởi vì cả hai chúng ta đều là các cộng đồng nhỏ,
nhưng chúng ta thể hiện niềm hy vọng lớn lao về hòa bình thế giới".

UCAN VN

---------------------------------
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