
COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA DE NAZARÉ (NISHIO-SHI) 
ブラジル共同体（西尾市）  

É com imensa alegria e o coração transbordando de gratidão que a 

Comunidade Sagrada Família de Nazaré chega aos 3 anos de vida. Esse período 

foi um momento de aprendizado, fortalecimento e comunhão 

fraterna, agradecemos a Deus por ser tão generoso com a gente, ao nosso pároco 

padre Bokudan e também ao padre Ronaldo pela total dedicação e orientação 

espiritual. Somos gratos a todos os fiéis membros do Conselho Pastoral 

Paroquial (CPP) por nos ter inserido no seio da Paróquia, nos dando o direito de 

voz e participação e também nos deveres e compromissos. 

   A Comunidade tem crescido não só em números, mas também 

espiritualmente seguindo os conselhos de nossos padres. Acreditamos que 

teremos um futuro muito frutuoso, pois as pessoas estão procurando os 

sacramentos e a comunidade em prontidão para fazer a formação. Foram 

crismadas 9 pessoas e estamos em formação com mais para o próximo ano, 

casaram-se 3 casais e fizeram a Primeira comunhão 13 crianças e 2 adultos e 1 

batismo neste tempo de graça. 

  Queremos olhar para o futuro com fé e esperança acolhendo cada pessoa 

que chega, pois "acolher também é evangelizar “inserindo-a como membro 

atuante para o fortalecimento e compromisso da missionariedade e na prática da 

caridade. 
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HƯỚNG TỚI 100 NĂM KỶ NIỆM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN NAGOYA, CỘNG 

ĐOÀN NGƯỜI VIỆT TẠI GX ANJO ĐÃ THAM GIA NHIỀU HOẠT ĐỘNG CỦA 

GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO VIỆT TẠI GP NAGOYA  

ベトナム共同体 

Mừng 100 năm thành lập giáo phận Nagoya, giới trẻ công giáo Việt tại GP Nagoya đã tổ chức 

ngày hội thể thao tại thành phố Toyota. 

Trong cái nắng tháng 8, cộng đoàn người Việt tại Gx Anjo đã tham gia đại hội thể thao và giao 

lưu một cách nhiệt tình và cống hiến. 

Trong đại hội cộng đoàn người Việt tại Gx Anjo đảm nhiệm vai trò ca đoàn và tham gia vào công 

tác tổ chức của đại hội góp phần tạo nên 1 đại hội thành công. 

Có 12 cộng đoàn người Việt tham gia từ khắp mọi miền trong giáo phận, từ vùng Hokuriku xôi 

tới vùng Gifu, Nagoya và khu vực Mikawa.  

Dù đã rất cố gắng nhưng tiếc là cộng đoàn người Việt tại Gx Anjo đã không giành được chiến 

thắng.  

Hướng tới đại hội lần tới, cộng đoàn người Việt tại Gx Anjo sẽ cố gắng luyện tập hơn để giành 

chiến thắng. 

Năm nay tuy đại dịch Covid tuy có vẻ đã giảm bớt, nhưng tình hình chiến tranh Ukraine, Lạm 

phát tăng do đồng Yên mất giá  

khiến cho cuộc sống của mọi thành viên Việt trong GX đã khó khăn lại thêm khó khăn.  

Trong tình hình khó khăn đó, như  cộng đoàn người Việt tại Gx Anjo nguyện xin Thiên Chúa cho 

chiến tranh kết thúc sớm, cho cuộc sống mọi người trở nên ổn định hơn.  

Cám ơn quí Cha chánh xứ cũng như hội đồng mục vụ đã luôn yêu thương và nâng đỡ cho mọi 

hoạt động của chúng con trong 1 năm vừa qua 

Hướng tới mùa giáng sinh và năm phụng vụ mới, cộng đoàn người Việt tại giáo xứ Anjo chúc cha 

Chánh xứ, hội đồng mục vụ cũng như mọi người trong giáo xứ  

có một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc và nhận được nhiều hồng ân của Chúa./. 

Antonio Nguyễn Trung Quân 

 

 


