
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,  
cùng các Bạn Trẻ, các Cháu Thiếu Niên  
và Thiếu Nhi, 
 

Trời vào Đông là thời điểm nhắc nhớ 
các Ki-tô hữu trở về với chiều sâu cuộc 
sống, để hướng tâm hồn về với Thiên 
Chúa, để chuẩn bị tâm hồn đón mừng 
Ngôi Hai Nhập Thể. Vì thế, thời gian của 
mùa Vọng là thời gian chờ đợi cách tích 
cực với các việc đạo đức như chú tâm 
cầu nguyện nhiều hơn, chú tâm sống 
kết hiệp với Thiên Chúa qua giờ kinh 
Sáng, kinh Tối, qua việc xét mình hồi 
tâm trong những giây phút cuối ngày, 
cũng như đến dâng Thánh Lễ Chúa Nhật 
và đến với bí tích Hoà Giải. Các việc đạo 
đức này được “tuôn chảy” qua cách 
sống ý thức trong yêu thương hơn. Cụ 
thể chúng ta tập sống ý thức trong từng 
suy nghĩ, trong từng lời nói và trong 
từng hành động luôn tràn đầy bác ái và 
yêu thương, để nhờ đó tâm hồn chúng 
ta được bình an, và anh chị em xung 
quanh cũng được “hưởng lây” sự bình 
an của chúng ta. Cách sống ý thức này 
đi đôi với tâm hồn luôn biết tỉnh thức, 
canh thức và sẵn sàng.  
Chúa Giê-su nhắc nhớ chúng ta: “Vậy 
anh em hãy canh thức, vì anh em không 
biết ngày nào Chúa của anh em 
đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ 
nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, 
hẳn ông đã thức, không để nó khoét 

vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng 
vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút 
anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”  
(Mt 24,42-44). 
Lời Chúa là Ánh Sáng soi dẫn tâm hồn mỗi 
người, nên xin Chúa giúp chúng ta biết 
quảng đại với Chúa, biết để cho Chúa Thánh 
Thần dẫn bước chúng ta sống Mùa Vọng 
cách trọn vẹn, để niềm vui của ngày Chúa 
Giê-su Hài Đồng sinh ra sẽ “nở hoa sinh trái” 
trong từng tâm hồn chúng ta.  
Kết thúc vài tâm tình đơn sơ của Thư Mục 
Vụ này, xin mời mọi người cùng để Vị Cha 
Chung, ĐTC. Phanxicô, hướng dẫn chúng ta 
qua lời sau: “Niềm vui mà người Ki-tô hữu 
khao khát, đón nhận và làm chứng là niềm 
vui gì vậy? Đó là niềm vui được sinh ra từ sự 
gần gũi với Thiên Chúa, từ trong sự hiện 
hiện của Thiên Chúa ngay trong giây phút 
hiện tại của cuộc sống chúng ta. Từ chính 
giây phút hiện tại này, Chúa Giê-su đã bước 
vào lịch sử của nhân loại chúng ta”. 
                 Linh Mục tuyên uý. 
 

- Ý nghĩa của Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh. 
Theo Từ Điển Công Giáo, “Mùa Vọng là mùa 
đầu tiên của năm Phụng Vụ, là thời gian Hội 
Thánh sống lại niềm mong đợi Chúa đến lần 
thứ nhất, qua đó canh tân lòng nhiệt thành 
mong đợi Chúa đến lần thứ hai. Mùa Vọng 
gắn liền với Mùa Giáng Sinh, gồm bốn Chúa 
Nhật. Tuỳ từng năm, Mùa Vọng bắt đầu 
sớm nhất vào ngày 27.11, và trễ nhất vào 
ngày 03.12. Mầu lễ phục truyền thống trong 

THÁNH LỄ CÁC CỘNG ĐOÀN  

 
v Tháng Mười Hai 2019:      
- CN 01.12: Caritas/ Nürnberg, CĐ. Mân Côi. Giải tội: 14.30  

và Thánh Lễ: 15.00. Sau Thánh Lễ: Đố Vui MV & Giáng Sinh. 

- CN 08.12: St. Gertrud/Aschaffenburg. CĐ. La Vang. Giải tội: 14.30 và 

Thánh Lễ: 15.00. Sau Thánh Lễ có Đố Vui Mùa Vọng và Giáng Sinh. 

- Chúa Nhật 15.12: CĐ. Würzburg. Giải tội: 14.30 và Thánh Lễ: 15.00.  

- Chúa Nhật 22.12: CĐ. Bayreuth: Giải tội và Thánh Lễ: 11.00. 

- Ngày 24.12: St.Marien/ Erlangen, CĐ. Mân Côi. Giải tội: 16.30 – 17.50. 

Canh Thức Giáng Sinh: 17.50. Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh: 18.30. Xin 

mọi người chú ý đi xưng tội đúng giờ. Đến 18.00 cha tuyên uý sẽ cùng canh 

thức Giáng Sinh với Cộng Đoàn. Ngoài ra, nếu cần sau Thánh Lễ cha tuyên 

uý có thể tiếp tục ngồi toà giải tội. 
- Ngày 25.12: St.Michael/ Zeil am Main, CĐ. Thánh Giuse. Giải tội: 15.00. và 

Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh: 15.30.  

- Ngày 26.12: Christkönig/ Schweinfurt, CĐ. Thánh Tâm. Giải tội: 10.00. và 

Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh: 10.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

v Tháng Giêng 2020: 

- Chúa Nhật 05.01: Christkönig/ 

Schweinfurt. CĐ. Thánh Tâm. Kinh 

Chúa Nhật 14.30. Thánh Lễ: 15.00 

- Chúa Nhật 12.01: Nürnberg. CĐ. 

Mân Côi. Kinh Chúa Nhật 14.30. 

Thánh Lễ: 15.00. 

- Chúa Nhật 19.01: St.Gertrud/AB. 

CĐ. La Vang. Kinh Chúa Nhật 14.30. 

Thánh Lễ: 15.00. 

- T.Bảy 25. 01: Ansbach, CĐ. Mân 

Côi. Kinh Chúa Nhật 14.30. Thánh Lễ 

Tết Nguyên Đán: 15.00. 

- Chúa Nhật 26.01: CĐ. Thánh Giuse. 

Kinh Chúa Nhật 14.30. Thánh Lễ Tết 

Nguyên Đán: 15.00. 

 

v Tháng Hai 2020: 

- T.Bảy 01.02: CĐ. Hof: Kinh Chúa 

Nhật 14.30. Thánh Lễ: 15.00 

- Chúa Nhật 02.02: Fürth, CĐ. Mân 

Côi. Kinh Chúa Nhật 14.30. Thánh Lễ: 

15.00. 

- Chúa Nhật 09.02: St. Magdalena, 

Ebelsbach, CĐ. Thánh Giuse. Kinh 

Chúa Nhật 14.30. Thánh Lễ: 15.00. 

- Chúa Nhật 16.02: St.Gertrud/AB. CĐ. 

La Vang. Kinh Chúa Nhật 14.30. Thánh 

Lễ: 15.00.  

- Chúa Nhật 23.02: Christkönig/ 

Schweinfurt. CĐ. Thánh Tâm. Kinh 

Chúa Nhật 14.30. Thánh Lễ: 15.00 

 

 



mùa này là màu tím, nhưng vào Chúa 
Nhật III, Hội Thánh có thể sử dụng màu 
hồng và được gọi là Chúa Nhật Hồng, vì 
diễn tả niềm vui mừng Chúa đến. Hội 
Thánh quy định không được phép hát 
Kinh Vinh Danh vào các Chúa Nhật trong 
mùa này.  
Mùa Giáng Sinh là thời gian Hội Thánh 
kính nhớ mầu nhiệm Nhập Thể của Con 
Thiên Chúa và những lần tỏ mình đầu 
tiên của Người. Mùa Giáng Sinh bắt đầu 
từ Kinh Chiều thứ I của Lễ Giáng Sinh 
đến hết Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa”. 
 

- Từ 12.2019-11.2020, năm Phụng Vụ A. 
Chu kỳ Phụng Vụ được chia làm ba năm 
A – B và C. Trong năm Phụng Vụ A Tin 
Mừng Mát-thêu được đọc trong các 
Thánh Lễ Chúa Nhật. Còn năm Phụng Vụ 
B thì dùng Tin Mừng Mác-cô và năm 
Phụng Vụ C với Tin Mừng Luca. 
 
 
Bắt đầu từ tháng 11 vừa qua, cha tuyên 
uý cùng mọi người trong các Cộng Đoàn 
tìm hiểu về Thánh Lễ. Cuối bài giảng 
trong Lễ, cha giải thích 2 đến 3 câu hỏi. 
Một số anh chị em được mời gọi lắng 
nghe và ghi lại các lời giải thích đó. Dưới 
đây là hai câu đầu tiên do ba anh chị 
thuộc Cộng Đoàn Mân Côi ghi lại. Đó là 
chị Huệ, chị Phượng và anh Mạnh: 
 

01) Tại sao người công giáo bước vào 
nhà thờ lại chấm nước phép nơi cửa? 
Trả lời: Nhắc chúng ta nhớ đến bí tích 
Rửa Tội, đến căn tính của chúng ta 
(Identität) là con của Chúa. Cũng như 
chúng ta nhớ lại Lời Chúa nói 
với chúng ta: “con là con yêu 
dấu của Cha“. Với tâm tình đó 
chúng ta bước vào Thánh Lễ. 

Sau Thánh Lễ chúng ta chấm nước phép 
và làm dấu ra về với niềm hạnh phúc, vì 
có Chúa cùng đồng hành với chúng ta 
trong cuộc sống đời thường. 
 

02) Có ý nghĩa gì khi chúng ta ghi dấu 
Thánh Giá trên đầu và thân mình sau khi 
chấm nước phép? 
Trả lời: Khi chúng ta ghi dấu Thánh Giá là 
chúng ta tuyên xưng Đức Tin vào Thiên 
Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha và Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần. Chúng ta âm thầm cầu 
nguyện xin cho chúng ta biết luôn tín thác 
vào Thiên Chúa Ba Ngôi, và cho chúng ta 
được sống trong sự hiện diện của Thiên 
Chúa Ba Ngôi. Đó là hạnh phúc lớn nhất 
của cuộc sống làm con cái Thiên Chúa.  
Khi chúng ta làm dấu Thánh Giá nơi công 
cộng là lúc chúng ta đang rao truyền niềm 
tin của chúng ta vào Thiên Chúa - đặc biệt 
là Thiên Chúa Ba Ngôi với những người 
xung quanh. Khi chúng ta làm dấu Thánh 
Giá là lúc chúng ta bước vào tâm tình cầu 
nguyện, vì dấu chỉ Thánh Giá là dấu hiệu 
chúng ta thuộc về Thiên Chúa.  
Dấu Thánh Giá còn nhắc chúng ta nhớ 
đến cái chết trên Thánh Giá của Chúa 
Giêsu, vì yêu thương chúng ta, vì tội lỗi 
của nhân loại, trong đó có cả chúng ta. 
Trong niềm xác tín đó chúng ta tin Ngài 
đã sống lại và vinh hiển trên trời. 
Ngoài ra, khi làm dấu Thánh Giá là chúng 
ta xin Chúa cho phép chúng ta tháp nhập 
vào Thánh Giá Chúa Giê-su. Như thế, với 
dấu Thánh Giá, cả cuộc đời chúng ta sống 
căn tính là con cái của Thiên Chúa và sống 
tinh thần theo bước Chúa Giê-su chịu 

đóng đinh trên Thánh Giá. 
 
 
 
 

 
 

- Danh xưng chung của các Cộng Đoàn. 
Trong cuộc họp Hội Đồng Tuyên Uý vào 
tháng 10 năm 2019, các cha Tuyên Uý 
đề nghị Vùng chúng ta thay đổi danh 
xưng, vì từ ngữ “liên vùng” gây hiểu lầm 
cho nhiều người. Bình thường người ta 
thường dùng cách nói “Vùng cha A, 
vùng cha B…”, nên từ ngữ “liên vùng” 
vô hình chung nói về sự liên đới của 11 
vùng của các cha tuyên uý. Sau khi trao 
đổi với các Ban Đại Diện, cũng như đã 
chia sẻ với mọi người trong các Cộng 
Đoàn, từ tháng 12.2019 chúng ta sẽ có 
danh xưng mới chung cho các Cộng 
Đoàn như sau: LIÊN GIÁO PHẬN 
BAMBERG - EICHSTÄTT - WÜRZBURG.  
Quan thầy của Liên Giáo Phận vẫn là 
Các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam. 
 

- Cộng Đoàn Mân Côi Thăm Viếng 
trong Mùa Vọng. Cùng với một số cháu 
thiếu nhi, anh chị em trong Ban Đại 
Diện, các anh chị Huynh Trưởng cùng 
một số anh chị em đồng hành và cha 
tuyên uý sẽ đến thăm những người đau 
nặng và những cụ cao niên trong Cộng 
Đoàn. Thời gian dự trù:  
 

- Thứ bảy, 21.12, từ 09.30 đến 18.00. 
Buổi trưa thứ bảy nghỉ ăn trưa (nếu cần 
thêm thời gian, có thể thêm tối thứ sáu 
20.12). Gia đình nào có người đau nặng 
hay có các cụ cao niên muốn được ghé 
thăm, xin liên lạc với chị Phượng trưởng 
Cộng Đoàn hay chị Thuý Loan. 
 

- Tĩnh tâm Mùa Vọng và Giáng Sinh. 
CĐ. Mân Côi kết hiệp với nhóm Magis 
(CT. huấn luyện Giáo Dân do cha tuyên 
uý hướng dẫn) cùng tổ chức ngày tĩnh 
tâm Mùa Vọng và Giáng Sinh với đề tài:  

 
 

Nào Chúng ta cùng đến thờ lạy Đấng Yêu 
Thương.  
Thời gian: Thứ Bảy 07.12, từ 10.00 - 18.00. 
Địa điểm: Zum Guten Hirten, 
Namslauerstr.9, 90473 Nürnberg. 
Không cần ghi danh. Ăn uống tự túc.  
 

- Tĩnh tâm mỗi ngày trong suốt mùa Vọng 
và Giáng Sinh với Đức Thánh Cha Phanxicô.  
Chương trình tâm linh hữu ích được gởi qua 
Viber hoặc WhatsApp. Ai muốn ghi danh 
tham dự (trễ nhất ngày 30.11.19), xin liên 
hệ với cha tuyên uý. Bắt đầu từ Chúa Nhật 
thứ I Mùa Vọng 01.12 đến ngày 25.12. 
 

- Đố Vui Mùa Vọng & Giáng Sinh. Mỗi Cộng 
Đoàn trao đổi với cha tuyên uý để tổ chức.  
 

- Đố Vui Mùa Vọng & Giáng Sinh cho các 
cháu thiếu nhi bằng tiếng Đức. 
Ngày CN 01.12, sau Thánh Lễ (15.00) ở CĐ. 
Mân Côi, khoảng 16.00 có Đố Vui Giáng Sinh 
bằng tiếng Đức cho các cháu thiếu nhi. Cuộc 
đố vui này dành cho các cháu thiếu nhi của 
tất cả các Cộng Đoàn khác. Xin các Cộng 
Đoàn cùng đưa các cháu thiếu nhi đến tham 
dự (xin liên lạc với chị Phượng trưởng CĐ. 
Mân Côi: 0176 955 188 66). 
Đây cũng là cơ hội để các cháu có thể đi 
Christkindlesmarkt nổi tiếng ở Nürnberg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG TIN SINH HOẠT 
 

Tìm Hiểu Thánh Lễ 
 

Nhân dịp toàn thể nhân loại đón mừng 
Chúa Giáng Sinh, xin Chúa Hài Đồng  

chúc lành và che chở Anh Chị Em. 
Xin Chúa Hài Đồng  toả tôn nhan của 
Người trên Anh Chị Em, và ban tràn 

đầy Ân Sủng cho Anh Chị Em. 
Xin Chúa Hài Đồng đoái nhìn đến Anh 

Chị Em, và ban cho Anh Chị Em sự bình 
an của Người. Và xin Phúc Lành của 
Thiên Chúa Ba Ngôi toả xuống ở lại 

cùng Anh Chị Em luôn mãi. 
 



 
Nürnberg ngày 26.9.2019 

Kính thăm Ban Đại Diện Vùng, 
Kính thăm Ban Đại Diện các Cộng Đoàn, 
Kính thăm quý Ông Bà và Anh Chị Em, 
cùng các Bạn Trẻ, các Cháu Thiên Niên và Thiếu Nhi, 
 
Nhìn lại Thánh Lễ ngày 22.9.2019 vừa qua, tôi xin mượn lời điệp khúc của bài Thánh 
Ca Bao La Tình Chúa, để dâng lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa về biết bao hồng ân Chúa 
ban: “Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, 
nâng đỡ tình con trong tay trong tay vòng tay thương mến”. Thật vậy, ngoài vòng 
tay thương mến của Thiên Chúa và của Mẹ Maria, còn có vòng tay thương mến của 
Giáo Hội, vòng tay thương mến của Nhà Dòng, vòng tay thương mến của Quý Cha, 
Quý Thầy, Quý Sơ, Quý Khách, Quý Bạn Hữu và vòng tay thương mến của Quý Ông 
Bà và Anh Chị Em, cùng các Bạn Trẻ, các cháu Thiếu Niên và Thiếu Nhi.  
 
Sống trong vòng tay thương mến này là một Hồng Phúc. Ở trong vòng tay thương 
mến này để phục vụ và chia sẻ đời sống Đức Tin lại là Hồng Phúc lớn lao hơn nữa. 
Trong vòng tay ấp ủ yêu thương này, tôi xin chân thành cám ơn tấm lòng của từng 
người, từ cao niên đến các em bé thiếu nhi; Tấm lòng của từng gia đình; Tấm lòng 
của các Anh Chị Em dấn thân làm việc Tông Đồ trong các Ban Đại Diện và trong các 
Hội Đoàn.  
 
Tất cả những lời cầu nguyện, tất cả những hy sinh về tinh thần, công lao và cả về vật 
chất của mọi người, cũng như những hy sinh rất âm thầm của nhiều người là dấu chỉ 
của tình yêu thương, của tinh thần Đức Tin. Chúng ta cùng cám ơn Chúa đã cho 
chúng ta có được tâm tình chung cao quý này. 
Từ sâu thẳm của tâm hồn, tôi xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót chúc lành đặc biệt 
cho từng người trong chúng ta và xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong vòng tay 
thương mến của Người, để mãi muôn đời chúng ta có thể thốt lên lời: “Ôi tình tuyệt 
vời! Mối tình của Thiên Chúa dành cho nhân trần”. 
 
Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho tôi trên hành trình sứ vụ này, để tôi có thể 
chu toàn trách nhiệm rao giảng Lời Chúa, phục vụ Đức Tin và chăm sóc các Linh Hồn 
mà Giáo Hội và Nhà Dòng trao ban theo như lòng Chúa ước mong.   

Trân trọng biết ơn, 
Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cha Gioan mến, 
 

Xin cám ơn rất nhiều về lời chúc mừng nhân ngày sinh nhật 70 tuổi của tôi. Tôi rất vui mừng về những lời thật đẹp cũng 

như lời chúc mừng. Tôi xin Chúa trả công bội hậu cho cha và Anh Chị em về sự đóng góp từ thiện của cha và Anh Chị Em 

qua việc xóc rổ với số tiền là 1 530 Euro. Theo như ý hướng của cha và Anh Chị Em, số tiền này tôi sẽ dùng cho quỹ Từ 

Thiện của tôi “Tấm Bánh Cho Mọi Người”. 

Qua sự đóng góp của cha và Anh Chị em, nhiều anh chị em bất hạnh đang gặp khó khăn có thể nhận được sự giúp đỡ, 

như cha và Anh Chị em có thể đọc trong cuốn sách mà tôi gởi kèm. Từ văn phòng Tài Chính của Tổng Giáo Phận, cha và 

Anh Chị Em có thể nhận được hoá đơn đóng góp từ thiện. 

Tôi chúc cha và Anh Chị Em mọi điều tốt đẹp trong việc mục vụ ở Nürnberg.  

Xin Thiên Chúa chúc lành cho cha và Anh Chị Em.  
 

Thân mến chào cha và Anh Chị Em. 

Dr. Ludwig Schick. Đức Tổng Giám Mục Bamberg                     (Chuyển ngữ: Cha tuyên uý GB. Ngọc Thế SJ). 

Thư cám ơn của Linh Mục Tuyên Uý 

 
Thư cám ơn của Đức Tổng Giám Mục Dr. Ludwig Schick, Bamberg 

 



TẤM LÒNG THƯƠNG XÓT  
LIÊN GIÁO PHẬN  

BAMBERG -  EICHSTÄTT - WÜRZBURG 

DÀNH CHO NGƯỜI NGHÈO Ở NƯỚC LÀO 
TỪ 12.2019 - 11. 2020. 

Trong cuộc Họp Mục Vụ của Vùng vào tháng 
10.2019, anh chị em trong các Ban Đại Diện 
và cha tuyên uý đồng thuận mỗi năm Liên 
Giáo Phận chúng ta chọn một nơi nghèo, để 
chia sẻ và nâng đỡ. Đây là tinh thần sống 
thương xót mà Chúa mời gọi chúng ta: “Anh 
em hãy thương xót như Cha Trên Trời là Đấng 
hay thương xót” (Lc 6,36). Thật vậy, ai trong 
chúng ta cũng đều được Chúa thương xót, và chúng ta lại luôn tiếp tục cầu xin lòng 
thương xót của Chúa đổ trên chúng ta và gia đình chúng ta. Nhưng khi chúng ta đã 
đón nhận lòng thương xót của Chúa, Chúa mời gọi chúng ta không được phép ích kỷ 
đóng lòng mình lại, mà ngược lại cần biết ý thức như Chúa Giê-su mở lòng quảng đại 
và thương xót người nghèo, bất hạnh, đói khổ, vì họ chính là hiện thân của Chúa Giê-
su (x.Mt 25,40).  
 

Trong tinh thần này, tôi xin chân 
thành mời gọi Liên Giáo Phận chúng 
ta, từ người cao niên nhất đến các 

em thiếu nhi, từ người sống sung túc 
nhất đến người thiếu thốn nhất, ý 
thức mở rộng Tâm Hồn Thương Xót 
với người nghèo và bất hạnh ở Lào. 
Đây cũng là tinh thần truyền giáo và 
sống Đức Tin cách cụ thể. Có như thế 
Đức Tin của chúng ta không chết, vì 
Đức Tin chúng ta có việc làm. 
Như thế, từ tháng 01.12.2019 đến 
30.11.2020, Liên Giáo Phận chúng ta 

kết hiệp với các cha, các tu sĩ và giáo dân đang làm việc mục vụ và truyền giáo ở 

NƯỚC LÀO, giúp thăng tiến bà con cô bác và 
các trẻ em nghèo, qua việc loan báo Tin 
Mừng, xây nhà, đào giếng cho người nghèo; 
tặng máy may cho các bạn trẻ nghèo, giúp chi 
phí sách vở cho các học sinh và sinh viên 
nghèo; tặng áo ấm cho các trẻ em nghèo.  

Cụ thể trong Mùa Vọng và Giáng Sinh năm 
nay, chúng ta cùng bắt đầu dành dụm cho 

công việc bác ái này nhé.  
Trong trang này quý ông bà và anh chi em xem thấy một số hình ảnh sống Đạo của 
người Lào do các cha, các thầy truyền giáo gởi. Về việc thương xót và đóng góp cho 
người nghèo, quý ông bà và anh chị em có thể liên lạc với cha tuyên uý. Trong thời 
gian tới, cha tuyên uý sẽ mời gọi thêm một số anh chị em ở các Cộng Đoàn cùng cộng 
tác để lo cho công việc thương xót cao quý này của Liên Giáo Phận chúng ta. Công 
việc thương xót và bác ái này cùng đã được trình lên Toà Giám Mục và Nhà Dòng.  
Ngoài ra, trong thời gian tới cha tuyên uý sẽ giới thiệu chương trình này ở mỗi Cộng 
Đoàn của Liên Giáo Phận. Xin chân thành cám ơn.  Cha tuyên uý. 

 
 
- Tháng 12.19: Xin cho hết mọi xứ sở biết dứt khoát dấn thân thực hiện những biện 
pháp cần thiết, trong việc ưu tiên cho tương lai của trẻ em, nhất là những em khổ 
đau. 
- Tháng 01.2020. Thúc đẩy hòa bình thế giới: Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu, 
tín đồ của các tôn giáo khác và tất cả mọi người có thiện chí, ý thức xây dựng và thúc 
đẩy hòa bình công lý trên thế giới.  
- Tháng 02.2020. Lắng nghe tiếng khóc của người tị nạn: Chúng ta cầu nguyện cho 
tiếng khóc của anh chị em tị nạn của chúng ta, là nạn nhân của buôn bán hình sự, có 
thể được lắng nghe và xem xét. 

Ý Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha 

 


