THÁNH LỄ CÁC CỘNG ĐOÀN
v Tháng Chín:
- Poppenreuth/ Fürth: CN 08.9. Giải tội: 14.30 và Thánh Lễ: 15.00.
- St. Gertrud/Aschaffenburg: Chúa Nhật 15.9.
Giải tội: 14.30 và Thánh Lễ: 15.00.
- St. Maximilian Kolbe/ Nürnberg: Chúa Nhật 22.9.
Thánh Lễ: 13.30. Thánh Lễ Toà Giám Mục trao sứ vụ cho cha tuyên uý.
- St.Michael/ Zeil am Main: Chúa Nhật 29.9.
Giải tội: 10.00 và Thánh Lễ: 10.30.
v Tháng Mười: Tháng kính Đức Mẹ Mân Côi.
- Caritas/ Nürnberg: Chúa Nhật 06.10. Tôn vinh Đức Mẹ: 14.15.
Thánh Lễ quan thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi: 15.00.
- Christkönig/ Schweinfurt: Chúa Nhật 13.10.
Giải tội: 14.30 và Thánh Lễ: 15.00.
- St. Gertrud/Aschaffenburg: Chúa Nhật 20.10.
Giải tội: 14.30 và Thánh Lễ: 15.00.
- St.Michael/ Zeil am Main: Chúa Nhật 27.10.
Giải tội: 14.30 và Thánh Lễ: 15.00.
v Tháng Mười Một: Cầu cho các linh hồn.
- Poppenreuth / Fürth: Chúa Nhật 03.11.
Giải tội: 14.30 và Thánh Lễ: 15.00.
- St. Gertrud/Aschaffenburg : Chúa Nhật 10.11.
Giải tội: 14.30 và Thánh Lễ: 15.00.
- Christkönig/ Schweinfurt: Chúa Nhật 17.11.
Giải tội: 14.30 và Thánh Lễ: 15.00.
- St.Michael/ Zeil am Main: Chúa Nhật 24.11. Giải tội: 14.30.
Thánh Lễ: 15.00. Lễ Chúa Ki-tô Vua kết thúc năm phụng vụ. C.

Địa chỉ và liên lạc với cha tuyên uý: Virchowstr.27. 90409 Nürnberg.
Handy: 0174 810 74 79. (số này cũng dùng Viber & Whatsapp).
Email liên lạc: ngocthe@jesuits.net
- Trong trường hợp khẩn cấp luôn có thể liên lạc với cha tuyên uý.
- Thời gian liên lạc bình thường với cha tuyên uý trong tuần: từ 09.00 đến 20.00.
Hiện cha tuyên uý chưa xác định ngày nghỉ trong tuần (Ruhetag). Khi nào có sẽ thông báo.

Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,
cùng các Bạn Trẻ, các Cháu Thiếu Niên
và Thiếu Nhi,
“Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình
thương” (Tv 118,1).
Xin mời mọi người cùng tôi cất lên lời
Thánh Vịnh trên, như là lời đầu tiên
chúng ta cùng tôn vinh và cảm tạ Thiên
Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, Đấng
luôn thương ghé mắt nhìn đến chúng ta
là những người rất quý giá đối với Chúa,
những người mà Chúa trân trọng và
mến thương (x.Is 43,4). Thiên Chúa đã
đưa chúng ta vào cuộc đời và Người
luôn ở bên cạnh, để đồng hành, nâng
đỡ, ủi an và ban thêm nhiều ơn lành.
Hôm nay, chúng ta nhận được một ơn
lành rõ rệt, là được cùng nhau tiếp tục
tiến bước trên hành trình Đức Tin.
Được phép cùng mọi người Công Giáo
Việt Nam chia sẻ hành trình Đức Tin, đó
luôn là món quà quý đối với các Linh
Mục. Sau thời gian được nhà Dòng
huấn luyện, được làm cha phó trong
một giáo xứ Đức, được phục vụ người
Công Giáo Việt Nam ở thành phố
Aarhus, Đan Mạch, tôi rất vui mừng
được Đấng Bản Quyền, và được Bề Trên
Giám Tỉnh Dòng Tên ở Đức sai tôi đến
phục vụ Quý Ông Bà, Anh Chị Em, các
Bạn Trẻ, các Cháu Thiếu Niên và Thiếu

Nhi ở ba Địa Phận Bamberg, Würzburg và
Eichstätt. Đó là hồng ân và niềm vui Đức Tin.
Niềm vui Đức Tin của tôi và của mọi người
sẽ được trọn vẹn, khi chúng ta cùng noi
gương các thánh Tử Đạo Việt Nam và Mẹ
Maria, để khiêm tốn xin vâng theo Chúa và
sống lời của Chúa Giê-su: “Anh em hãy ở lại
trong tình thương của Thầy. Nếu anh em
giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại
trong tình thương của Thầy, như Thầy đã
giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong
tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy
đã nói với anh em để anh em được hưởng
niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em
được nên trọn vẹn” (Ga 10,9-11).
Xin Chúa giúp cho chúng ta vui mừng sống
Đức Tin, qua tinh thần luôn ý thức bám chặt
vào Chúa, luôn ở lại trong tình yêu và lòng
thương xót của Chúa, Đấng đã tạo dựng và
ban cho mỗi người chúng ta phẩm giá cao
quý. Mỗi người chúng ta, dù thế nào đi nữa,
vẫn luôn là viên ngọc quý giá của Chúa! Viên
ngọc chúng ta sẽ sáng hơn, khi chúng ta xin
Chúa cho chúng ta biết luôn mở rộng đôi tai
và trái tim, để lắng nghe Lời Chúa dạy dỗ và
đem ra thực hành, vì “Lời Chúa là ngọn đèn
soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con
đi” (Tv 119,105).
Cuối cùng xin Chúa giúp chúng ta vui mừng
sống Đức Tin qua bác ái yêu thương, và trân
trọng nhau trong gia đình và trong Cộng
Đoàn, vì yêu thương chính là dấu hiệu của

người môn đệ, người con cái của Chúa.
Trong tâm tình này, chúng ta cầu nguyện
đặc biệt cho cha cựu Tuyên Uý Vincent
Trần Văn Bằng luôn mạnh khoẻ, và xin
Chúa ban cho ngài đời sống thật an bình,
tràn đầy niềm vui cùng với anh em trong
Đan Viện.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và
xin mọi người cũng cầu nguyện cho tôi,
để tôi có thể chia sẻ đời sống Đức Tin
trong phục vụ như lòng Chúa ước
mong; cũng như để trong mọi khoảnh
khắc của cuộc sống, cùng với mọi người
tôi luôn cất lên lời ca tụng tri ân Thiên
Chúa: “Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân
từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình
thương”.
Linh mục tuyên uý.
- Mục đích và nội dung của Thư Mục Vụ:
Thư Mục Vụ là những tâm tình mục vụ
và tâm linh của cha tuyên uý gởi đến mọi
người, với các thông tin trong cộng đoàn
được cập nhật, như chương trình Thánh
Lễ, những sinh hoạt của Liên Vùng hoặc
của các Cộng Đoàn, sự hiệp thông với
Giáo Hội Toàn Cầu để cầu nguyện theo ý
chỉ của Đức Thánh Cha. Ngoài ra, cũng
có những phần tìm hiểu về Giáo Lý,
Phụng Vụ, Thánh Kinh rất ngắn gọn và
sơ lược. Tất cả những điều đó đều
hướng về mục đích xây dựng và thăng
tiến đời sống Đức Tin, Tâm Linh và Sinh
Hoạt của Cộng Đoàn mỗi ngày được dồi
dào và phong phú hơn.
Dự định cứ hai tháng một lần Thư Mục
Vụ được gởi đến mọi người. Cách thức
in, gởi và nhận: Dự định cha tuyên uý
soạn Thư Mục Vụ, gởi đến Ban Đại Diện
các Cộng Đoàn. Sau đó Ban Đại Diện in
ra và gởi đến mỗi gia đình một bản.

- Tại sao cầu nguyện với Kinh Mân Côi?
Kinh Mân Côi gồm những Mầu Nhiệm
then chốt ghi lại những biến cố trọng đại
trong cuộc đời của Chúa Giê-su.
Vì thế, khi cầu nguyện với Kinh Mân Côi
chúng ta đang sống sự hiệp thông với Mẹ
Maria để chiêm ngắm, tôn vinh và yêu
mến Chúa Giê-su mỗi ngày nhiều hơn.
- Tại sao cầu nguyện cho các linh hồn?
Người Công Giáo Việt Nam có một truyền
thống rất tốt đẹp, là trong tháng 11 luôn
nhớ cầu nguyện cho những người thân
yêu đã qua đời. Cụ thể qua việc xin Lễ cho
người quá cố, vì Thánh Lễ là việc cầu
nguyện cao quý nhất. Ngoài ra còn có
viếng Mộ và đọc kinh cầu cho các linh
hồn, để xin Thiên Chúa Giàu Lòng Thương
Xót cứu thoát các linh hồn và cho họ
hưởng nước Thiên Đàng bên Chúa.
Việc cầu cho các linh hồn còn là sự hiệp
thông yêu thương rất tốt đẹp giữa người
đang sống và người thân yêu đã qua đời.
Chúng ta nên gìn giữ truyền thống cao
đẹp này và nhắc nhớ con cháu chúng ta
biết gìn giữ và sống.
- Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha.
Tháng 9: Chúng ta hãy cầu nguyện để các
chính trị gia, các nhà khoa học và kinh tế,
biết hợp tác với nhau để bảo vệ biển cả
và đại dương.
Tháng 10: Xin cho hơi thở của Thánh Linh
tác sinh một “mùa xuân” truyền giáo mới
trong Giáo Hội.
Tháng 11: Xin cho tinh thần truyền đạt,
gặp gỡ và hòa giải được thể hiện ở Cận
Đông, nơi các cộng đồng tôn giáo đa dạng
đang cùng nhau chung sống.

THÔNG TIN SINH HOẠT

- Hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn
cụ Anna Đỗ Thị Sửu, được Chúa gọi về
ngày 29.8.2019. Xin Chúa thương đón
nhận linh hồn Anna về nước Thiên
Đàng, và ban thêm niềm tin & ơn trông
cậy cho mọi người trong tang quyến.

- Cha Tuyên Uý Họp
Thường Niên với Ban Đại
Diện Liên Vùng cùng Ban
Đại Diện Các Cộng Đoàn.
Cuộc họp dự trù diễn ra vào
ngày 03.10 như các năm
trước. Địa điểm dự trù như năm ngoái. Thư
- Thăm Các Cụ Cao Niên. Cha tuyên uý mời và chương trình chi tiết sẽ được gởi
rất mong được đến thăm Các Cụ Cao đến các Ban Đại Diện.
Niên, nên xin gia đình cũng như Ban Đại
Diện các Cộng Đoàn liên lạc giúp cha.
- Tháng 11 cầu nguyện cho các linh hồn. Khi
Chân thành cám ơn!
dâng Thánh Lễ ở các Cộng Đoàn vào tháng
11, cha tuyên uý đến các Đất Thánh nơi
- Sinh Hoạt Giới Trẻ, Thiếu Niên & người Công Giáo Việt Nam được chôn cất,
Thiếu Nhi. Trong tương lai chúng ta cần để cầu nguyện cho các linh hồn.
chú ý ưu tiên ủng hộ cho sinh hoạt của
các Bạn Giới Trẻ, các cháu Thiếu Niên và - “Chúa Cha đã ban tặng Chúa Giê-su cho
Thiêu Nhi. Cha tuyên uý rất muốn gặp bạn đó!” Đây là chương trình tĩnh tâm
gỡ & lắng nghe tâm tư và nguyện vọng mỗi ngày trong suốt mùa Vọng và Giáng
của các Bạn Trẻ và Các Con.
Sinh với Đức Thánh Cha Phanxicô.
Mỗi ngày người tham dự nhận một bài gợi
- Thiến Nhi lần chuỗi Mân Côi cầu ý cầu nguyện rất hữu ích cho đời sống tâm
nguyện cho Hoà Bình trên thế giới là linh. Ai muốn tham dự, xin ghi danh với
một chương trình của Kirche in Not, cha tuyên uý, cũng là người hướng dẫn
mời gọi các con cháu cầu nguyện cho chương trình. Trễ nhất là ngày 15.11.19.
hoà bình. Chương trình chính thức vào
ngày 18.10.
- Đố vui Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh
2019. Đây là chương trình cha tuyên uý mời
- Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Mừng gọi các cộng đoàn thi nhau vui học theo
Quan Thầy: Tôn vinh Đức Mẹ và Thánh nhóm. Sau đó sẽ có thi đua giữa các nhóm
Lễ mừng quan thầy vào ngày CN 06.10. trong Cộng Đoàn, và hy vọng là có thưởng
Đặc biệt năm nay Cộng Đoàn sẽ được nữa đó! Đầu tháng 11 Cha Tuyên Uý sẽ gởi
cha tuyên uý mời gọi sống Tuần Cửu đến Ban Đại Diện các câu hỏi với câu trả lời,
Nhật cầu nguyện với Đức Mẹ Mân Côi. để mọi người tìm hiểu và chuẩn bị cho cuộc
Ngoài ra có chương trình dự định hành Đố Vui.
hương Đức Mẹ ở Heroldsbach vào thứ
“Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
bảy 19.10 (đi bộ hành hương và cả đi xe
muôn ngàn đời Chúa
hành hương). Ban Đại diện sẽ gởi thông
vẫn trọn tình thương”
báo chi tiết.

