THÁNH LỄ CÁC CỘNG ĐOÀN
v THÁNG BA 2020:
- Chúa Nhật 01.3: CĐ. Mân Côi. 14:15 Đi Đàng Thánh Giá. 15:00 Thánh
Lễ tại Heilig Kreuz. Langfeldstr.36. 91058 Erlangen.
- Chúa Nhật 08.3: CĐ. Thánh Giuse. 14:15 Đi Đàng Thánh Giá. 15:00
Thánh Lễ tại Georg-Schäfer Strasse 9. 97500 Ebelsbach.
- Chúa Nhật 15.3: CĐ. La Vang. Lúc 09:30 bắt đầu tĩnh tâm Mùa Chay.
16:00 Thánh Lễ. tại St. Getrud. Frühlingstraße 29, 63743 Aschaffenburg.
- Chúa Nhật 22.3: CĐ. Thánh Tâm. 14:00 Đi Đàng Thánh Giá. 14:30 Thánh
Lễ tại Albert-Schweitzer-Straße 1, 97424 Schweinfurt.
v THÁNG TƯ 2020:
- Chúa Nhật Lễ Lá 05.4: CĐ. Thánh Giuse. 14:30 Giải tội. 15:00 Thánh Lễ
tại St. Michael. Marktplatz.10, 97475 Zeil am Main.
- Thứ Sáu Tuần Thánh 10.4: Lúc 9:30 khai mạc tĩnh tâm Tuần Thánh
LGP và 17:00 bắt đầu nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại St. Maximilan
Kolbe, Annette-Kolb-Straße 59, 90471 Nürnberg.
- Thứ Bảy Tuần Thánh 11.4 : Lúc 9:30 tĩnh tâm Tuần Thánh LGP. Tại
St. Maximilan Kolbe, Annette-Kolb-Straße 59, 90471 Nürnberg.
Thánh Lễ Vọng Phục Sinh lúc 18:00 tại Menschwerdung Christi.
Zugspitzstraße 77, 90471 Nürnberg.
- Chúa Nhật Phục Sinh 12.4: 14:30 Thánh Lễ tại
St. Maximilan Kolbe, Annette-Kolb-Straße 59, 90471 Nürnberg.
- CN 19.4: CĐ.Thánh Tâm. 14:30 Giải tội. 15:00 Thánh Lễ tại Schweinfurt
- Chúa Nhật 26.4: CĐ. La Vang. 14:30 Đọc Kinh Chúa Nhật. 15:00 Thánh
Lễ tại St. Getrud. Frühlingstraße 29, 63743 Aschaffenburg.
v THÁNG NĂM 2020:
- Thứ Sáu 01.5: CĐ. Thánh Giu-se. Lúc 11:00 Thánh lễ mừng Quan Thầy
tại St. Michael. Marktplatz.10, 97475 Zeil am Main.
- Chúa Nhật 03.5: CĐ. Mân Côi. 14:30 Giải tội. 15:00 Thánh Lễ tại St.
Christophorus Flurstrasse 28, 90765 Fürth.
- Chúa Nhật 10.5: CĐ. La Vang. 14:30 Đọc Kinh Chúa Nhật. 15:00 Thánh
Lễ tại St. Getrud. Frühlingstraße 29, 63743 Aschaffenburg.
- CN 17.5: CĐ.Thánh Tâm. 14:30 Giải tội. 15:00 Thánh Lễ tại Schweinfurt
- Chúa Nhật 24.5: CĐ. Thánh Giuse. 14:30 Giải tội. 15:00 Thánh Lễ tại St.
Michael. Marktplatz.10, 97475 Zeil am Main.
“Hãy tin tưởng và cầu nguyện, chắc chắn Chúa sẽ ban cho con, bởi vì Ngài rất
giàu có và Ngài có đủ tình thương để ban cho mọi người” (Mẹ thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta)

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. Virchowstr.27, 90409 Nürnberg. Tel: 0174 810 7479.
Mail: ngocthe@jesuits.net
Trang nhà: liengiaophan.de

Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,
cùng các Bạn Trẻ, các Cháu Thiếu Niên
và Thiếu Nhi,
Chúng ta chuẩn bị bước vào 40 ngày
Chay Thánh (bắt đầu từ thứ Tư lễ Tro
26.2). Về tinh thần sống mùa Chay
Thánh, ĐTC. Phanxico nhắc nhớ:
“Chúng ta đừng để cho mùa ân sủng
này qua đi cách vô ích! Chúng ta hãy xin
Chúa giúp chúng ta cất bước trên con
đường hoán cải thực sự”.
Cầu nguyện cùng hoán cải và đến với Bí
Tích Hoà Giải là điều hữu ích đầu tiên.
Chắc chắn mỗi người chúng ta ai cũng
có trải nghiệm: Trước khi bước vào toà
giải tội lòng nặng nề ra sao và sau khi
vào toà xưng tội, rồi bước ra về lòng
nhẹ nhàng thanh thoát chừng nào. Ơn
tha thứ và ơn chữa lành cùng biết bao
ân sủng Chúa ban đang chờ đợi mỗi
người chúng ta trong toà giải tội, từ cao
niên đến trung niên và đến các cháu
thiếu nhi. Đi đôi với BT. Hoà Giải, mỗi
người chúng ta được mời gọi ăn chay &
bố thí. Ăn chay là thái độ sống ý thức và
tích cực của sự từ bỏ. Mỗi lần từ bỏ một
chút gì của sung sướng và tiêu xài, là lúc
chúng ta ý thức sống đơn giản hơn và ý
thức sống thiếu thốn hơn. Đẹp hơn nữa
khi mỗi người bớt đi một chút sung túc
và tiền bạc của mình, để san sẻ và giúp

đỡ anh chị em nghèo khó. Đức Thánh Cha
chia sẻ trong sứ điệp mùa Chay 2020: “Việc
chia sẻ bác ái giúp con người trở nên người
hơn, trong khi việc tích trữ có nguy cơ làm
xấu đi tính người, bị giam cầm bởi sự ích kỷ
của chính mình”. Hành động bác ái luôn
mang vẻ đẹp thanh cao và được Thiên
Chúa chúc phúc. Hơn nữa, mỗi lần chúng ta
giúp đỡ người nghèo khổ, là giúp chính
Chúa, vì Chúa đang hiện diện sống động
trong từng người nghèo khổ (x.Mt 25,40).
Trong tâm tình này, chúng tôi rất biết ơn và
trân quý sự chia sẻ và đóng góp cho người
nghèo khó ở bên đất nước Lào của các
Cộng Đoàn, cá nhân, gia đình trong và
ngoài LGP. chúng ta.
Tấm lòng quảng đại của mọi người là hành
động nhỏ bé với trái tim phi thường, để
cùng chung sức xây dựng Nước Thiên Chúa
trên chính trần gian này, mà Chúa Giê-su
Phục Sinh đã xây dựng và mời gọi chúng ta
cùng cộng tác. Phục Sinh là thời gian của
niềm vui, của bình an. Nhưng hoa trái của
niềm vui và bình an chỉ nở rộ, khi mỗi người
chúng ta biết chuẩn bị tâm hồn trong cầu
nguyện, hoán cải, ăn chay và bố thí. Xin
Thiên Chúa giúp chúng con biết khôn ngoan
mở rộng lòng mình ra cho hoa trái của niềm
vui và bình an Phục Sinh được triển nở, cụ
thể qua hành trình 40 ngày chay thánh này.

1

Lm. Tuyên Uý

THÔNG TIN SINH HOẠT
- Ban Truyền Thông Giáo Phận Eichstätt
đã đến thăm và làm Video Clip về sinh
hoạt của Cộng Đoàn Mân Côi trong dịp
Thánh Lễ Xuân Canh Tý 2020. Cô Maike
Eikelmann đã thực hiện Video Clip này.
Quý ông bà và anh chị em có thể vào
Youtube và tìm coi Video Clip với tên sau:
Chúc mừng năm mới! – Neujahrsfest der
vietnamesisch-katholischen Gemeinde in
Nürnberg.

Tâm. Chân thành cám ơn bác Huy về sự
hy sinh lớn lao từ bao năm qua. Xin Chúa
chúc lành cho hai bác và gia đình.
- Thành Lập Cộng Đoàn Thánh Gia. Chúa
Nhật 22.12.2019, sau Thánh Lễ mừng
Chúa Giáng Sinh ở Bayreuth, các anh chị
em giáo dân hiện diện đã đồng thuận
cùng cha tuyên uý, thành lập Cộng Đoàn
Thánh Gia. Cộng Đoàn Thánh Gia gồm
người Công Giáo Việt Nam thuộc Tổng
Giáo Phận Bamberg, sống ở các thành
phố Bayreuth, Hof, Stadtsteinach,
Grafengehaig và Windisschesschenbach.
Ngoài ra, Cộng Đoàn Thánh Phao-lô gồm
một vài gia đình có mặt trong cuộc họp,
đã đồng thuận sát nhập vào Cộng Đoàn
Thánh Gia.

- Logo và Trang Nhà (website) mới của
Liên Giáo Phận. Với hồng ân Thiên Chúa
ban, một số anh em đã quảng đại giúp
thực hiện Logo mới và Trang Nhà mới
của Liên Giáo Phận. Xin chân thành cám
ơn sự quảng đại của các anh.
Cũng xin chân thành cám ơn anh Văn
Hiệp (Nürnberg) rất nhiều về sự hy sinh
- Cộng Đoàn Thánh Giu-se với Ban Chấp
quảng đại trong thời gian lâu dài giúp
Hành nhiệm kỳ 01.2020 – 12.2023.
điều hành Trang Nhà trước đây. Xin Chúa
Trưởng CĐ.: Anh Trần Mạnh Thi.
chúc lành cho anh chị và gia đình.
Nội Vụ: Anh Võ Trùng Dương.
Địa chỉ của Trang Nhà mới là:
Ngoại Vụ: Chị Đặng Phương Dung.
liengiaophan.de
Thư ký: Chị Phạm Minh Thanh.
- Cộng Đoàn Würzburg sát nhập vào
Thủ quý: Chị Lê Thùy Trang.
Cộng Đoàn Thánh Tâm. Sau Thánh Lễ Ngoài ra, một số anh chị em khác cũng
Chúa Nhật 15.12.2019 ở Würzburg, quý quảng đại nhận trách nhiệm lo Phụng Vụ,
bác và anh chị em giáo dân ở Würzburg Thánh Ca, Sinh Hoạt Thiếu Niên và Thiếu
cùng với anh Hiệp và anh Khanh thuộc Nhi. Xin Chúa chúc lành và xin Chúa
Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Thánh Tâm, Thánh Thần hướng dẫn anh chị em.
đã đồng thuận cùng cha tuyên uý sát Xin chân thành cám ơn các anh chị đã dấn
nhập Cộng Đoàn Würzburg vào Cộng thân trong nhiệm kỳ trước. Xin Chúa chúc
Đoàn Thánh Tâm. Như thế, Cộng Đoàn lành cho các anh chị và gia đình.
Thánh Tâm gồm người Công Giáo Việt
- Mùa Chay và 75 câu hỏi học hỏi Tin
Nam
ở
Würzburg, Schweinfurt,
Mừng Thương Khó và Phục Sinh theo
Schonungen, Geldersheim, Volkach và
thánh Mát-thêu. Để giúp mọi người
những vùng xung quanh. Ngoài ra, chị
trong LGP trau dồi và hiều biết Lời Chúa
Thoa ở Würzburg đồng ý thay cho bác
và Dung Mạo Chúa Giê-su nhiều hơn, cha
Huy trong vai trò liên lạc. Chị làm việc
tuyên uý soạn thảo 75 câu hỏi - tiếng
chung với Ban Chấp Hành CĐ. Thánh 2

Việt, và với sự giúp đỡ của một số anh
chị em có thêm bản tiếng Đức. Ban Đại
Diện các Cộng Đoàn sẽ nhận được 75
câu hỏi này cùng bản văn Tin Mừng
(tiếng Việt và tiếng Đức). Xin Ban Chấp
Hành các Cộng Đoàn in ra và gởi đến
mỗi gia đình một bản, để cùng học hỏi.
Mỗi Cộng Đoàn có thể trao đổi với cha
tuyên uý để tổ chức thi.
- Cha tuyên uý tĩnh tâm thường niên
từ ngày thứ hai 23.3 đến 04.4. Tất cả
mọi việc cần liên lạc, xin liên lạc với Ban
Chấp Hành Cộng Đoàn và Cha Xứ địa
phương.
- Giáo Lý Hôn Nhân và Giáo Lý Tân
Tòng. Hiện nay trong CĐ. Mân Côi và
CĐ. Thánh Giu-se, cha tuyên uý có mở
lớp Giáo Lý Hôn Nhân và Giáo Lý Tân
Tòng. Ai có nhu cầu và muốn tham gia,
xin liên lạc trực tiếp với cha tuyên uý.

- Tổng số nhận vào: 17 585, Euro.
- Tổng số đã gởi về Lào: - 5 600, Euro &
- Tổng số chi phí Flyer: - 390 Euro
- Số còn lại còn đang giữ là: 11 595 Euro.
Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và
quảng đại chia sẻ và giúp đỡ anh chị em
nghèo khổ bên Lào, cũng như nâng đỡ công
việc truyền giáo.
- Tổng kết nhận ủng hộ Lịch Công Giáo
2020. LGP. nhận tất cả 140 cuốn lịch và các
Cộng Đoàn đã phân phối cho các gia đình.
Số tiền ủng hộ từ các Cộng Đoàn và cá nhân
tổng cộng là: 574,50 Euro.
- Đại Hội Công Giáo 2020 từ ngày 30.5 –
01.6.2020 tại
Frankenstolz Arena & Berufschule.
Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg.
Đề tài: Tình Yêu Thánh Giá.
Thuyết trình viên: Ts. Sr. Cecilia Trần Thị
Thanh Hương. (MTG. Gò Vấp).
Ghi danh trước ngày 20.04.2020.
Xin ghi danh nơi trưởng Cộng Đoàn.
Trưởng Cộng Đoàn sẽ tổng kết và gởi danh
sách ghi danh đến anh Giuse Lâm Công
Khanh. Lệ phí: Từ 4 đến 9 tuổi: 20 Euro. Từ
10 tuổi trở lên: 30 Euro Không nhận ghi
danh sau khi hết thời hạn!
Lệ phí 50,00€ cho ai ghi danh tại Đại Hội.

- Hành hương Liên Giáo Phận 2020.
Vào Chúa Nhật 19.7, từ 09.30 đến
18.30 chúng ta có hành hương Liên
Giáo Phận ở Wallfahrtskirche Maria
im Grünen Tal. Kapellenweg 1,
97225 Zellingen (gần Würzburg).
Đặc biệt có phần sinh hoạt cho các cháu
thiếu nhi và thiếu niên do các anh chị
trong LGP. hướng dẫn. Phần giảng huấn - Tháng 8 là tháng nghỉ hè. Theo truyền
do cha Dominik Trần Mạnh Nam SBD và thống từ trước của cha cựu tuyên uý, LGP
cha tuyên uý cùng đảm nhận.
chúng ta sẽ tiếp tục dành tháng 8 là tháng
- Tổng kết CT. Tấm Lòng Thương Xót nghỉ hè. Trong thời gian này LGP không có
Lần Thứ Nhất (từ tháng 12.2019 đến sinh hoạt gì cả và cha tuyên uý cũng nghỉ
tháng 02.2020). Với lòng biết ơn sâu xa, hè. Mọi liên lạc cần thiết, xin liên lạc với
chúng tôi xin được mạn phép tổng kết Giáo Xứ địa phương.
lần thứ nhất đến ngày 29.2.2020. Có tất
cả 42 cá nhân, gia đình và cộng đoàn
giúp:
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“Hãy tin tưởng và cầu nguyện, chắc chắn Chúa
sẽ ban cho con, bởi vì Ngài rất giàu có và Ngài
có đủ tình thương để ban cho mọi người”
(Mẹ thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta)

Học hỏi, cầu nguyện và tập sống
- Mỗi năm học hỏi, tập sống theo một
Mẫu Gương Thánh Thiện.

Đời sống người Ki-tô hữu là hành trình
liên lỉ tập sống trở nên giống Chúa Giêsu, trở nên hoàn thiện hơn như lời Chúa
mời gọi. Trong lịch sử Giáo Hội có biết
bao Mẫu Gương Thánh Thiện đã có cuộc
sống hoàn thiện và làm chứng cho Chúa.
Trong năm nay, Liên Giáo Phận chúng ta
cùng hướng về Mẹ Thánh Tê-rê-sa Thành
Can-cút-ta, để cùng học hỏi và cầu
nguyện với linh đạo tràn đầy Lòng
Thương Xót bác ái của Mẹ.
Cụ thể, trong năm nay chúng ta sẽ chú ý
đến tư tưởng và tinh thần sống của Mẹ
Tê-rê-sa. Ngoài ra, xin mời quý ông bà và
anh chị em cùng các cháu vào Trang Nhà
của LGP <liengiaophan.de> để cùng đọc
những suy tư và bài viết của Mẹ và về Mẹ
Tê-rê-sa Can-cút-ta. Hy vọng chúng ta có
những cuộc tĩnh tâm, học hỏi, hội thảo
về tinh thần sống của Mẹ Tê-rê-sa Cancút-ta.
“Hãy yêu thương nhau như Chúa
yêu thương mỗi người chúng ta,
bằng một tình yêu mãnh liệt và
sâu sắc.
Hãy tử tế với nhau. Thà phạm lỗi
với sự hiền hòa còn hơn làm nên
điều kỳ diệu bằng lòng nhẫn tâm”
(Mẹ thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta)
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- Ý nghĩa Mùa Chay & Mùa Phục Sinh.
Mùa Chay” theo Từ Điển Công Giáo có
gốc tiếng Latinh là quadragesima, nghĩa
là mùa bốn mươi, là thời gian chuẩn bị cử
hành mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh.
40 ngày Mùa Chay tượng trưng cho cuộc
hành trình 40 năm của dân Israel trong sa
mạc đi về Đất Hứa và tương ứng với 40
ngày Chúa Giê-su giữ chay trong sa mạc,
trước khi khởi sự rao giảng Tin Mừng.
Mùa Chay bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro và kết
thúc vào trước Thánh Lễ tiệc ly. Trong
mùa này Hội Thánh không hát Halleluia,
nhưng có thể hát Kinh Vinh Danh trong
những dịp lễ trọng hoặc lễ kính. Lễ phục
mùa này thường là màu tím, trừ Chúa
Nhật IV mùa Chay có thể là màu hồng.
Mùa Phục Sinh là thời gian Hội Thánh
mừng biến cố Chúa Ki-tô sống lại. Mùa
này bắt đầu đêm canh thức Phục Sinh và
kết thúc vào Chúa Nhật lễ Chúa Thánh
Thần Hiện Xuống. Trong mùa này, để
biểu lộ niềm hân hoan, tín hữu không ăn
chay, và luôn hát Halleluia. Lễ phục mùa
này màu trắng.
- Các Cộng Đoàn học hỏi và trau dồi
Thánh Kinh, Giáo Lý và giáo huấn của Hội
Thánh. Để phát triển đời sống tâm linh và
đức tin của mọi người trong Liên Giáo
Phận, sau Thánh Lễ các Cộng Đoàn, cha
tuyên uý cố gắng chia sẻ các bài Giáo Lý
khác nhau. Vd. Người giáo dân sống bí
tích Rửa Tội như thế nào? Tại sao lại đi
dâng Thánh Lễ ngày Chúa Nhật? Chủ
nghĩa tục hoá là gì và ảnh hưởng trên
chúng ta như thế nào? Xin Ban Chấp
Hành các Cộng Đoàn sắp xếp với cha
tuyên uý, để giúp tổ chức các buổi chia sẻ
và học hỏi này.

THƯ CÁM ƠN

(Chương trình “Tấm Lòng Thương Xót”)

Kính thăm,
Cha Nguyễn Ngọc Thế, S.J.,
Quý Ông Bà, Anh Chị Em, các Bạn Trẻ cùng các Cháu Thiếu Niên và Thiếu
Nhi thuộc Liên Giáo Phận Bamberg, Eichstätt và Würzburg.
Con là cha F.X. Hoàng Khắc Luận, S.J., Hiện tại, con đang phục vụ và Loan
Báo Tin Mừng tại Lào. Con xin chân thành cám ơn cha và mọi người trong Liên Giáo
Phận. Vì nhờ cha và mọi người mà chúng con có cơ hội được liên đới với nhiều
người hơn trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng, ở một đất nước còn rất nghèo và
Giáo Hội tại đây cũng thật nhỏ bé.
Chúng con cảm nhận được niềm vui của những người nghèo khi nhận được
từng chiếc áo ấm giữa mùa đông lạnh giá, những học bổng cho các em học sinh
nghèo có thể tiếp tục đến trường, những chiếc máy may cho các em thiếu niên cơ
hội bước vào đời tự mưu sinh, những căn nhà đơn sơ nhưng đã là ước mơ tưởng
chừng như không thể thực hiện được thì nay đã trở thành mái ấm đối với một số
gia đình,… những khóa huấn luyện Giáo Lý Viên để họ được lớn lên hơn trong đức
tin và trong khả năng phục vụ cộng đoàn… Sẽ không có những niềm vui ấy nếu
không có những tấm lòng quảng đại và những đôi tay nối dài để cùng liên đới với
chúng con trong sứ mạng.
Thời gian qua, chúng con đã nhận được từ chương trình “TẤM LÒNG
THƯƠNG XÓT” dành cho người nghèo bên Lào tổng số tiền là: 5 600,- EUR.
Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng con và đồng hành với chúng con
để Nước Chúa được trị đến và niềm vui được hiện diện trên khuôn mặt nhiều
người. Chúng con chắc chắn sẽ nhớ đến cha và quý ân nhân trong những lời kinh
và thánh lễ mỗi ngày của chúng con.
Xin được hiệp thông với mọi người, cầu xin Chúa chữa lành và ban ơn bình
an cho những ai đang phải đối diện với đại dịch hiện nay.
Vientiane, ngày 21 tháng 02 năm 2020
Lm. F.X. Hoàng Khắc Luận, S.J
“Khi chúng ta đụng chạm đến một
bệnh nhân hay một người cùng khổ,
chúng ta đụng chạm đến chính thân
thể đau thương của Đức Kitô”
(Mẹ thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta)
Cha Luận và quý Cha cùng quý Thầy ở Lào đã bắt đầu xây dựng căn nhà đầu tiên ở thủ đô Vientiane, cho một gia
đình gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con. Anh chồng bị tai nạn chấn thương sọ não và hiện tại không thể làm gì được.
Chị vợ một mình lo cho chồng và 3 đứa con không thể hoàn tất được ngôi nhà còn đang dang dở.
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Chương trình tĩnh tâm
Tuần Thánh Liên Giáo Phận
SỨ ĐIỆP KHÔNG THỂ LÃNG QUÊN
7 Lời cuối cùng của Chúa Giê-su
trên Thánh Giá.

Cha Anselm Trần Công Luận, dòng Xitô
Châu Sơn, Nothgottes cùng cha tuyên
uý giúp tĩnh tâm. Hai cha cũng ngồi toà
giải tội trong thời gian tĩnh tâm.
- Thứ Sáu Tuần Thánh 10.4.2020
tại Hội Trường nhà xứ St.
Maximilan Kolbe. Annette-KolbStraße 59, 90471 Nürnberg.

- Thứ Bảy Tuần Thánh 11.4.2020
tại Hội Trường nhà xứ St.
Maximilan Kolbe.
Annette-Kolb-Straße 59,
90471 Nürnberg.
09:30 Đến và gặp gỡ.
10:00 Lời thứ ba: Thưa Bà, này là
con Bà. Này là Mẹ của anh
(Ga 19,26-27).

10:45 Giải Lao.
11:00 Lời thứ tư: Lạy Thiên Chúa,
lạy Thiên Chúa của con, sao
Người bỏ rơi con? (Mt 27,46; Mc 15,34).
11:30 Giải lao.
11:45 Lời thứ năm: Ta khát (Ga 19,28).
12:30 Giải lao và cơm trưa (tự túc).
13:30 Lòng thương xót của Mẹ
Tê-rê-sa Can-cút-ta.
14:00 Lời thứ sáu: Thế là đã hoàn tất.

09:30 Đến và gặp gỡ.
10:00 Cầu nguyện khai mạc.
10:15 Chúa Giê-su trên hành trình
(Ga 19,30).
Khổ Nạn.
15:00 Giải lao.
11:00 Giải lao.
15:15 Lời thứ bảy: Lạy Cha, Con xin
11:15 Lời đầu tiên: Lạy Cha,
phó thác hồn con trong tay Cha
(Lc 23,46).
xin tha cho họ, vì họ không biết
16:30 Giải lao và ca tụng và tôn vinh
việc họ đang làm (Lc 23,34).
Đấng Cứu Thế.
12:15 Giải lao và cơm trưa (tự túc).
17:00 Đến nhà thờ Menschwerdung
13:30 Cùng đi Đàng Thánh Giá.
Christi. Zugspitzstraße 77,
14:15 Lời thứ hai: Ta bảo với anh:
90471 Nürnberg.
‘Hôm nay anh sẽ được ở với
18:00 Thánh Lễ Vọng Phục Sinh tại
Ta trong thiên đàng (Lc 23,43).
Nt. Menschwerdung Christi.
15:15 Giải lao.
15:30 Ý nghĩa Tam Nhật Thánh.
- Chúa Nhật Phục Sinh 12.4.2020
16:30 Chuẩn bị Phụng Vụ thứ Sáu
14: 30 Thánh Lễ Phục Sinh tại nhà thờ
Tuần Thánh.
St. Maximilan Kolbe,
17:00 Phụng Vụ thứ Sáu Tuần Thánh tại
Annette-Kolb-Straße 59,
nhà thờ St. Maximilan Kolbe.
90471 Nürnberg.
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Tĩnh tâm Tuần Thánh cho Thiếu Niên
và Thiếu Nhi trong Liên Giáo Phận
- Thời gian: Thứ Sáu Tuần Thánh
10.4.2020.
- Địa điểm: Hội Trường nhà xứ St.
Maximilan Kolbe. Annette-KolbStraße 59, 90471 Nürnberg.
Chương trình
09:30. Đến và gặp gỡ.
10:00 Cầu nguyện khai mạc.
10:15. Các cháu làm quen.
10:30 Workshop với các chủ đề
khác nhau cho các cháu.
12:30 Giải lao và cơm trưa (tự túc).
13.30 Đi đàng Thánh Giá chung
với Cộng Đoàn.
14:15 Workshop chuẩn bị xưng tội.
14:45 Bí tích Hoà Giải cho các cháu.
16:30 Chuẩn bị Phụng Vụ thứ Sáu
Tuần Thánh.
17:00 Phụng Vụ thứ Sáu Tuần Thánh.
Với sự quảng đại của một số anh chị
em huynh trưởng cộng tác với cha
tuyên uý, LGP. tổ chức tĩnh tâm một
ngày tuần thánh cho các cháu thiếu
nhi và thiếu niên, để giúp các cháu
đến với bí tích Hoà giải, cũng như
giúp các cháu hiểu, cầu nguyện và
sống tinh thần tuần thánh sốt sắng.
Xin quý phụ huynh ở các Cộng Đoàn
đưa con cháu mình đến tham dự.
Sẽ ích lợi cho chính con cháu của quý
phụ huynh.Trong khi các cháu tĩnh
tâm, quý phụ huynh cũng tĩnh tâm
theo chương trình của người lớn.

Tĩnh tâm Mùa Chay
tại Cộng Đoàn La Vang
LÒNG THƯƠNG XÓT TOẢ RA
TỪ TRÁI TIM CỦA
CHÚA GIÊ-SU
- Thời gian: Chúa Nhật 3 Mùa Chay
15.3.2020.
- Địa điểm: St. Getrud.
Frühlingstraße 29
63743 Aschaffenburg.
Chương trình
09:30 Cầu nguyện khai mạc.
Lòng thương xót của Chúa
Giê-su với con dân Do-thái.
10:30 Giải lao.
10.45 Lòng thương xót của Chúa
Giê-su dành cho người ngoại.
11:45 Đàng Thánh Giá.
12:30 Giải lao và cơm trưa (tự túc).
13:30 Lòng thương xót của
Chúa Giê-su trên Thánh Giá.
14:30 Chầu Thánh Thể và giải tội.
15.30 Chuẩn bị Thánh Lễ.
16:00 Thánh Lễ Chúa Nhật.
Ca. 17:15 Kết thúc.
Xin chân thành kính mời quý ông bà
và anh chị em cùng đến CĐ. La Vang
tĩnh tâm mùa Chay chuẩn bị tâm hồn
đón mừng Chúa Phục Sinh.

