Nürnberg, ngày 17.9.2020
Kính gởi Ban Đại Diện Liên Giáo Phận,
Kính gởi Ban Đại Diện các Cộng Đoàn thuộc Liên Giáo Phận,
Kính gởi Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu,
Hy vọng mọi người đã có thời gian nghỉ ngơi tốt trong mùa hè vừa qua, mặc dù có nhiều giới hạn do
đại dịch. Thánh Lễ trong tháng 9 đã được tiếp tục tại các nhà thờ địa phương. Chương trình Thánh
Lễ tháng 9 đã đăng trong thư Mục Vụ đặc biệt 5.
Xin chân thành cám ơn mọi người đã giữ các quy định của Giáo Quyền nghiêm túc. Đặc biệt xin cám
ơn Ban Đại Diện các Cộng Đoàn đã nỗ lực chuẩn bị Thánh Lễ thật chu đáo đúng theo yêu cầu và quy
định của Giáo Quyền.
Vào tháng 10 và 11.2020 chúng ta có Thánh Lễ lúc 15:00 ở các Cộng Đoàn theo chương trình sau:
Chúa Nhật 04.10: CĐ. Thánh Giu-se (Zeil am Main)

Chúa Nhật 01.11: CĐ. Mân Côi (Nürnberg).

Chúa Nhật 11.10: Quan thầy CĐ. Mân Côi (Nürnberg).

Chúa Nhật 08.11: CĐ. Thánh Giu-se (Zeil).

Chúa Nhật 18.10: CĐ. La Vang (Aschaffenburg).

Chúa Nhật 15.11: CĐ. La Vang (Aschaffenburg).

Chúa Nhật 25.10: CĐ. Thánh Tâm (Schweinfurt).

Chúa Nhật 22.11: CĐ. Thánh Tâm (Schweinfurt).

Để chuẩn bị cho chương trình Thánh Lễ ở mỗi Cộng Đoàn được tốt đẹp, xin Ban Đại Diện các Cộng
Đoàn tiếp tục chuẩn bị theo các quy định về y tế và xã hội của Giáo Quyền và Chính Quyền.
Chúng ta nên quan sát, chú ý và hỏi thăm Giáo Xứ địa phương thực hiện các quy định như thế nào
và làm theo đúng như vậy.
Đặc biệt, trước và sau Thánh Lễ không được phép tập họp thành nhóm để trò truyện ở ngoài sân
nhà thờ.
Cũng xin Ban Đại Diện các Cộng Đoàn chú ý đến ngày giờ Thánh Lễ của Cộng Đoàn mình, để thông
báo rõ ràng cho mọi người trong Cộng Đoàn.
Ngoài ra, đại dịch Corona vẫn tiếp diễn. Số người nhiễm ở Đức hiện nay đang tăng lên lại. Vừa rồi
mới nghe tin một bác sĩ Công Giáo người Việt (không thuộc Liên Giáo Phận) mới qua đời, sau hai
tháng bị lây nhiễm và thở bằng máy trợ thở. Thật là đau thương!
Chính Quyền và Giáo Quyền vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta tuân thủ các quy định y tế cần thiết và
quan trọng giúp chúng ta đề phòng. Đến nay chưa nghe có trường hợp nào trong Liên Giáo Phận bị
lây nhiễm. Xin cảm tạ ơn Chúa và xin Chúa tiếp tục giữ gìn mỗi người chúng ta.
Xin mọi người tiếp tục vâng lời Giáo Quyền cũng như tuân thủ các quy định của Chính Phủ. Đặc biệt,
chúng ta chú ý giới hạn các cuộc gặp gỡ hội họp.

-

-

Chương trình hành hương Liên Giáo Phận lẽ ra tổ chức ngày 19.7.2020 ở Retzbach đã được
dời qua năm sau.
Năm nay cuộc họp thường niên Liên Giáo Phận vào ngày 03.10 cũng không thực hiện được.
Các cộng đoàn nào đến thời gian bầu Ban Đại Diện mới trong năm nay, cũng xin dời lại. Xin
các Anh Chị trong Ban Đại Diện đương nhiệm của các Cộng Đoàn tiếp tục hy sinh phục vụ
Thiên Chúa và Giáo Hội, cụ thể phục vụ Cộng Đoàn địa phương của mình, trong thời gian đại
dịch rất tế nhị này. Cám ơn các Anh Chị.
Sinh hoạt của các hội đoàn cũng như các ca đoàn thuộc các Cộng Đoàn cũng cần chú ý giới
hạn bao nhiêu có thể.
Thánh Lễ Cộng Đoàn vẫn theo quy tắc với các biện pháp và giới hạn của Giáo Quyền.
Quý cụ cao niên và những người mắc bệnh về đường hô hấp hay những người thuộc nhóm
rủi ro cao được khuyến khích nên ở nhà cầu nguyện và xem Thánh Lễ trực tuyến.
Đặc biệt các cụ cao niên nào có lòng ao ước được rước Mình Thánh Chúa, nhận bí tích Hoà
Giải và Xức Dầu, xin liên lạc với cha tuyên uý.

Chúng ta biết rằng, Giáo Hội luôn là nơi mà xã hội chú ý tới. Nếu một nhà thờ hay Cộng Đoàn hoặc
Giáo Xứ nào xảy ra chuyện không hay, thì truyền thông họ sẽ chú ý đến cách đặc biệt, và lúc đó
Giáo Hội sẽ gặp nhiều khó khăn. Nên thời gian đại dịch này, Liên Giáo Phận chúng ta vâng lời Giáo
Quyền và cố gắng giới hạn và đơn giản hoá mọi sinh hoạt cho thật nhẹ nhàng. Đó cũng là tình hình
chung trên thế giới.
Ngoài ra, xin mọi người cầu nguyện cho các linh hồn mới qua đời:
o Bà Maria Trần Thị Yến (thuộc CĐ. Mân Côi),
qua đời ngày 18.8.2020 tại Erlangen, hưởng thọ 80 tuổi.
o Cha cố Phê-rô Nguyễn Trọng Quý,
qua đời ngày 11.09.2020 tại Herne, hưởng thọ 91 tuổi.
Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn bà Maria và linh hồn cha cố
Phê-rô, và đón nhận linh hồn bà Maria cùng linh hồn cha cố Phê-rô về hưởng nhan thánh Chúa trên
nước thiên đàng.
Xin tín thác Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu cho Mẹ Maria, Nữ Vương Bình An, cho Thánh
Cả Giu-se, cho các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam. Cũng xin mọi người cầu nguyện cho tôi với.

Hiệp thông trong Đức Tin.
Lm. Tuyên uý: GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

