Tờ liên lạc Cộng Đồng
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Liên giáo phận Münster & Osnabrück
Số 274/24
tháng 08.2017

LỊCH PHỤNG VỤ
THÁNG 08
Ý chung: Cầu cho các nghệ sĩ.
Ý truyền giáo: Xin cho các nghệ sĩ của thời đại chúng ta, qua các sáng tác
của họ, giúp mỗi người khám phá vẻ đẹp của tạo vật.
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Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, sáng lập
dòng, tiến sĩ Hội Thánh (1787). Lễ nhớ. Xh 33,7-11;
34,4b.5-9.28. Mt 13,36-43.
Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở Họ Ars (1859):
Lễ nhớ. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37. Mt 13,54-58.
Thứ sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma. Lêvi
25,1.8-17. Mt 14,1-12. Thứ bảy đầu tháng kính Trái
Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.
CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn
7.9-10.13-14; 2 Phêrô 1,16-19. Mt 17,1-9.
Thánh Đaminh, linh mục, sáng lập dòng (1221). Lễ
nhớ. Ds 12,1-13. Mt 14,22-36 hoặc Mt 15,1-2.10-14.
THÁNH TÊRÊSA BÊNÊĐICTA THÁNH GIÁ
(EDITH STEIN), NỮ TU, TỬ ĐẠO (1942), BỔN
MẠNG CHÂU ÂU. Lễ kính. Ds 13,1-2.25-14.1.2629.34-35. Mt 15,21-28
THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TỀ, TỬ ĐẠO TẠI
RÔMA (258). Lễ kính. Bài đọc: 2 Cor 9,6-10; Ga
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Thánh Clara, trinh nữ, sáng lập dòng (1253). Lễ nhớ.
Đnl 4,32-40. Mt 16,24-28.
Chúa Nhật 19 thường Niên. 1 Vua 19,9a.11-13a; Rm
9,1-5. Mt 14,22-33.
Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục dòng, tử
đạo (1941). Lễ nhớ. Đnl 10,12-22. Mt 17,22-27.
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Kh 11,19a; 12,16a.10ab; 1 Cor 15,20-27a. Lc 1,39-56.
Chúa Nhật 20 thường Niên. Is 56,1.6-7; Rm 11,1315.29-32. Mt 15,21-28.
Thánh Piô X, giáo hoàng (1914). Lễ nhớ. Tp 2,11-19.
Mt 19,16-22. 22
Đức Maria Trinh Vương. Lễ nhớ. Tp 6,11-24a. Mt
19,23-30 hoặc Is 9,1-6; Lc 1, 26-38.
Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (1617). Tp 9,6-15. Mt
20,1-16a
THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh
21,9b-14. Ga 1,45-51
Vua Thánh Luy (1270). Thánh Giuse Calasanz, linh
mu ̣c, sáng lập dòng (1648). Ruth 1,1.3-6.14b-16.22.
Mt 22,34-40.
Chúa Nhật 21 thường Niên. Is 22,19-23; Rm 11,3336. Mt 16,13-20.
Thánh Augustinô, giám mục thành Hippo, tiến sĩ Hội
Thánh (430). Lễ nhớ. 1 Thessalônica 1,1-5.8b-10. Mt
23,13-22.
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. 1 Thes
2,1-8 hoặc Gr 1,4.17-19. Mc 6,17-29.

ThƯ MỤc VỤ
Kính thưa quý Ông Bà, quý Bác, Anh Chị Em và các cháu Thiếu Nhi
thương mến!
Trước hết xin kính gửi lời chào thân ái đến tất cả mọi người trong Chúa
Giêsu, Chúa chúng ta.

Tôi là linh mục dòng và đặt mình dưới sự hướng dẫn của cha Bề Trên
Giám Tỉnh. Qua công việc mục vụ, móc nối tôi cũng đặt mình dưới sự
hướng dẫn của Đức Giám Mục giáo phận Münster, nơi tôi phục vụ.
Việc thuyên chuyển có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi Bề Trên cần.
Trong thời gian qua tôi đã có thể được chuyển đổi mục vụ từ nơi này
sang nơi khác qua bao nhiêu vị giám tỉnh trước, cứ 3 năm hoặc 6 năm
một lần. Nhưng chẳng có vị nào làm. Nhìn lại thì đã gần 24 năm phục
vụ cộng đoàn giáo dân Việt Nam, đồng thời phụ giúp mục vụ giáo xứ
Đức trong 9 năm vừa qua.
Năm nay sức khỏe của tôi đã kém, vì có 5 tuần ốm đau trong tháng 3
vừa qua. Dẫu sao tôi vẫn có cơ hội cùng cộng đoàn dân Chúa mừng lễ
Ngân Khánh Linh Mục trong tháng 4 vừa rồi.
Những dấu hiệu khách quan bên ngoài cũng là lúc giúp tôi suy tư bên
trong, để tìm ra ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Một trong những
điều đó là cần tịnh dưỡng để có thể nạp năng lực và có thể tiếp tục hoạt
động khi Bề Trên cần.
Và mới đây Bề Trên Giám Tỉnh, cha Martin Üffing SVD đã cho tôi có
cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức. Tôi được nghỉ nửa năm. Chính thức từ
giữa tháng 10.2017 tới giữa tháng 4.2018. Sau đó có thể nhận công việc
khác hợp với sức khỏe của tôi hơn. Cộng đoàn chúng ta sẽ đón nhận
một linh mục khác trong dòng Ngôi Lời (theo tôi biết thông tin của Bề
Trên).
Nhân dịp lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam sắp tới là lễ mà các cộng đoàn
quy tụ về hằng năm, cũng là lễ chào tạm biệt cộng đoàn của tôi đến với
cộng đoàn, tôi xin kính mời quý Ông Bà, Quý Bác, Anh Chị Em cùng
các cháu Thiếu nhi về Trung Tâm Mục Vụ tham dự ngày lễ này, trước
là mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, sau là lời chào cám ơn của
tôi đến với cộng đoàn. (Xin xem trong phần thư mời phía sau).
Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ La Vang và của các Thánh
TĐVN ban cho chúng ta niềm tin sắt son và lòng can đảm nhiệt thành
làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay cũng như ban mọi ơn lành
hồn xác.
Linh Mục tuyên úy

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
Đóng góp
Trẻ em mồ côi: Một ẩn danh (Beckum) 30 €.

Hành Hương Fatima
Vào ngày thứ sáu 14.07.2017 đoàn hành hương chúng tôi thuộc vùng Cha
tuyên úy Huỳnh Công Hạnh bắt đầu lên đường. Mọi thành viên khởi hành
từ các nơi địa phương của mình và đáp xuống phi trường Lissabon theo
đúng giờ hẹn để xe Bus đưa chúng tôi về linh địa Fatima. Có hai anh chị
thuộc cộng đoàn Berlin đã đến Lissabon từ sáng sớm và phải ngồi chờ
hàng giờ cho đến khi mọi người đầy đủ. Ai nấy tinh thần rất phấn khởi và
vui tươi để về bên Mẹ. Ngay tại phi trường chúng tôi được Cha tuyên úy
chia thành từng nhóm sau khi điểm danh. Đoàn chúng tôi có tất cả 49
người và chia thành 5 nhóm nhỏ, trong đó đặc biệt có 12 em thanh thiếu
niên lập thành 1 nhóm. Hơn 5 giờ chiều xe Bus bắt đầu lăn bánh đưa
chúng tôi về Fatima cách đó khoảng 120 km.
Đến nơi Cha tuyên úy lo thủ tục cho chúng tôi nhận phòng xong xuôi, mọi
người nghỉ ngơi trong chốc lát và sau đó là bữa ăn chiều. Đây là một nhà
hành hương dành cho các tu sĩ đến tĩnh tâm nên rất yên tĩnh. Điều đặc biệt
hơn hết là ngôi nhà này nằm sát bên quảng trường nơi có nguyện đường
Đức Mẹ hiện ra, chúng tôi chỉ cần mở cửa sổ ra là được trông thấy Mẹ,
thật là diễm phúc. Tối đầu tiên lúc 21g30 đoàn hành hương chúng tôi đi bộ
vài bước xuống nhà nguyện để lần hạt Mân Côi cùng với mọi người từ
khắp nơi đổ về. Chúng tôi cùng đồng thanh bằng biết bao nhiêu ngôn ngữ
khác nhau qua chuỗi Mân Côi. Sau mỗi chục kinh người ủy viên lại cất
cao tiếng hát thánh thót và mọi người đồng loạt giơ cao ngọn nến trong
đêm tối. Khi chuỗi Mân Côi vừa dứt là đến phần rước kiệu Đức Mẹ chung
quanh quảng trường. Mãi đến gần 23g00 chúng tôi về nghỉ đêm sau 1 ngày
dài đi đường mệt mỏi.
Sáng 15.07 sau thánh lễ, mọi người dùng điểm tâm xong xuôi thì đoàn
hành hương chúng tôi đi bộ xuống quảng trường để viếng Vương Cung
Thánh Đường, nơi có mộ phần của Sơ Lucia và hai Thánh Phanxicô cùng
Jacinta được chôn hai bên gần nơi cung thánh. Kế tiếp đoàn hành hương
chúng tôi vào tham quan Nhà Thờ Chúa Ba Ngôi nằm đối diện với Vương
Cung Thánh Đường và soai soải theo con dốc. Phía bên ngoài nhà thờ
Chúa Ba Ngôi bên trên các cánh cửa có khắc tên của 12 Thánh Tông Đồ

và có ghi một câu trích dẫn từ trong Kinh Thánh. Bên trong nơi Cung
Thánh hình nền phía sau lưng tượng Chúa chịu nạn là một biểu tượng với
ba màu: Vàng tượng trưng cho ngôi báu. Trắng : sự tinh khiết và Đỏ: cho
sự đổ máu để cứu chuộc. Ngoài ra đoàn hành hương chúng tôi được vào
tham quan viện bảo tàng, nơi đây chúng tôi được xem một đoạn phim
ngắn về lịch sử Đức Mẹ Maria hiện ra cho ba trẻ ngày xưa rất là cảm
động. Nơi đây cũng cất giữ những dấu tích quan trọng như viên đạn mà
thủ phạm dùng để ám sát Đức Thánh Cha Gioan Phaolo đệ nhị, nay được
gắn bên dưới vương miện của Mẹ, chiếc áo choàng Ngài mặc khi bị ám sát
(theo bản mẫu). Cỗ tràng hạt bà Lucia làm tặng cho Ngài cũng được cất
giữ. Cùng rất nhiều các vật trang sức đủ loại do các khách hành hương
mang đến tặng cho trung tâm mục vụ hành hương, vv...
Xen kẽ vào đó chúng tôi về nhà hành hương dùng cơm trưa, nghỉ ngơi và
sinh hoạt chung cũng như theo từng nhóm. Các em thì có một chị lớn nhất
đại diện hướng dẫn sinh hoạt riêng. Ngoài ra chúng tôi có thêm giờ cầu
nguyện chung nơi quảng trường trên con đường từ đầu con dốc nơi nhà
thờ Chúa Ba Ngôi xuống đến nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Sau giờ cơm tối
tất cả lại tham dự giờ lần hạt, rước kiệu tôn vinh Mẹ. Tối hôm nay rất
đông đảo khách hành hương tham dự vì là thứ bảy và là ngày kính Đức
Mẹ. Sau đó chúng tôi về nghỉ đêm.
Sáng 16.07 sau khi điểm tâm chúng tôi có thời gian chụp hình tại quảng
trường. Sáng nay trời trong xanh đẹp như những ngày trước, nhưng dường
như còn đẹp hẳn lên với những chiếc áo dài của các cô các bà tô điểm cả
một góc sân. Hôm nay Chúa Nhật có Thánh Lễ Đại Trào nên cả một rừng
người quy tụ về trung tâm hành hương. 10 giờ sáng có chương trình đọc
kinh Tôn Vương Mẹ. Chúng tôi ai nấy lo xếp những chiếc ghế con cầm
tay ngồi gần với nhau tham dự buổi lễ long trọng này. Đúng 11g00 kiệu
Đức Mẹ được di chuyển ra, hôm nay Thánh Lễ diễn ra trước Vương Cung
Thánh Đường và ca đoàn hát thật hay. Mặc dù cả rừng người tham dự,
nhưng ban tổ chức làm việc và sắp xếp thật quy củ... Thậm chí việc cho
giáo dân rước Mình Thánh Chúa cũng đâu ra đó. Thánh Lễ kết thúc sau
gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi về ăn trưa và nghỉ ngơi. Chiều hôm nay
Cha tuyên úy cho chúng tôi đi shopping, mua sắm cá nhân. Sau đó chúng
tôi về phòng sinh hoạt để tập hát, rồi ăn cơm chiều. Tối đến như thường lệ,
21giờ 30 chúng tôi đi rước kiệu rồi về nghỉ đêm.
Sáng 17.07, hôm nay đoàn hành hương tham dự thánh lễ nơi Nhà Nguyện
Đức Mẹ hiện ra chung với nhóm của Cha Long vào lúc 5g30. Không khí
buổi sáng thật yên tĩnh và lắng đọng. Lễ xong thì nhóm của Cha Long sẽ

lên đường trở về Đức. Hôm nay sau khi ăn sáng đoàn chúng tôi đi bộ đến
khu vực ngắm đàng Thánh Giá cách trung tâm hành hương chừng 1,5 cây
số. Các chặng đàng Thánh Giá nằm khuất bên trong khu vườn. Mỗi một
chặng Cha tuyên úy đều có lời dẫn giải để suy ngẫm, đặc biệt Cha chiếu cố
đến các em thanh thiếu niên và tóm lược sơ qua bằng tiếng Đức cho các
em hiểu, để có thể cảm nhận được sự khổ nạn của Chúa. Sau chặng thứ 7
thì có một chặng đặt tượng Đức Mẹ ghi dấu nơi Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ
vào 19.08.1997, khi chính quyền thời đó làm áp lực trên ba trẻ.
Một điểm cũng mới lạ, là nơi đây có thêm chặng thứ 15. Ý nghĩa được nói
lên Chúa đã sống lại, một tin mừng cứu độ cho nhân loại. Cũng tại nơi khu
vực này, đoàn chúng tôi được hiểu biết thêm về sự việc Thiên Thần báo
trước cho ba trẻ biết là Đức Mẹ sẽ hiện ra với các em, dạy các em cầu
nguyện và cho rước lễ.
Kế tiếp chúng tôi viếng thăm ngôi nhà nơi hai Thánh Phanxicô và Jacinta
sinh sống thuở ấu thơ, được trông thấy hai chiếc giường khi các Ngài lâm
chung mà người ta còn lưu lại. Ngoài ra tất cả những dụng cụ trong nhà
đều còn y nguyên. Cách đó không xa là căn nhà của bà Lucia, kế bên hông
nhà là một chuồng nuôi súc vật mà ngày nay người ta nuôi đàn cừu trong
đó. Trên đường về, một số trong đoàn chúng tôi có cơ hội leo lên "xe lửa"
chở đi sâu vào khu làng Fatima, nhờ vậy mà biết thêm được ngôi làng
này. Một nhóm cùng với các em thiếu nhi đi bộ trở về, trên đường về em
Xuân Nhi còn vui vẻ hát luôn miệng. Hôm nay Cha cho cuốc bộ hơi nhiều
nên đói bụng, đến giờ ăn trưa ai nấy ăn uống rất hăng say... để tới chiều
có sức Cha cho đi mua sắm cá nhân tiếp tục, nhất Cha đấy nhé!!!!!!
Chiều về đoàn chúng tôi lại tập hát, kế đến ăn tối. Sau đó như thường lệ đi
lần hạt và rước kiệu Đức Mẹ vào lúc 9g30 tối và nghỉ đêm.
Sáng 18.07 chúng tôi có thánh lễ vào lúc 7g00, hôm nay có sự hiện diện
của hai anh ngoài đoàn chúng tôi cũng đi hành hương với tính cách cá
nhân và ao ước được tham dự thánh lễ với phái đoàn. Đặc biệt trong thánh
lễ này, có hai anh chị vừa mừng kỷ niệm 30 năm hôn phối hôm 12.07 vừa
qua, cũng được Cha tuyên úy ban phép lành cách riêng. Sau giờ điểm tâm
vội vã, xe Bus đón chúng tôi lúc 8g15 để khởi hành đi tham quan thủ đô
Lissabon. Trên xe Cha cho chúng tôi luyện thanh quản với những bài ca
dâng lên Mẹ. Vì hát giỏi, hát hay nên Cha mời chúng tôi hát hoài...
Hôm nay chương trình sẽ ra bến cảng, nơi ông Kha Luân Bố (Columbus)
rời bến để đi khám phá một thế giới mới. Đến Lissabon xe Bus ghé qua
một khách sạn để đón cô hướng dẫn viên. Đầu tiên đoàn chúng tôi ghé
thăm nhà thờ Thánh Antôn, viếng nhà nguyện của Ngài dưới hầm. Bên

trong được cấu trúc theo hình cây thánh giá có bầu tròn trên đầu.... Ngôi
thánh đường được xây trên một ngọn đồi thứ nhất của Lissabon và nền
móng bằng đá. Cô hướng dẫn viên giải thích cho đoàn chúng tôi biết thêm
về lịch sử của thủ đô này, về những trận động đất, những cơn biển động
đem đến sự tổn thất nặng nề cho vùng này... Và còn nhiều nữa....
Ngang qua địa danh Torre de Belem, đây là một bán đảo vào thế kỷ thứ
18, sau này được sát nhập vào Lissabon và bây giờ là một trong những địa
điểm du lịch thu hút người xem. Buổi trưa tài xế cho chúng tôi dừng chân
nơi công viên để ăn món tay cầm do nhóm nhà bếp đã gói sẵn cho chúng
tôi từng túi có đủ các loại bánh mì, nước, trái cây và bánh quy. Chiều hôm
đó đoàn chúng tôi được chở về trung tâm Lissabon để mua sắm, thế là mọi
người tản mát, mạnh ai nấy tỏa ra các hướng bắt đầu đi shopping. Mặc dù
thời gian eo hẹp, chạy vắt chân lên cổ tranh thủ để xem, nhưng cũng có
người trở về tay không... buồn thiu ! Có vài người tay xách chiến lợi phẩm
ra về miệng không ngừng ca bài... Tay ôm bó lúa lòng mừng bao la... Là lá
la... Nhưng sau một ngày dài mệt nhọc, đoàn chúng tôi vẫn về bên Mẹ
trong giờ lần hạt và rước kiệu mỗi tối, trước khi chúng tôi nghỉ đêm.
Sáng 19.07 đoàn chúng tôi dự thánh lễ lúc 7g00, hôm nay chúng tôi lại
hân hạnh đón tiếp vài người khách đồng hương từ Thụy Điển. Tình cờ mà
Cha tuyên úy của chúng ta nhận ra có 2 người bà con, thật là hy hữu! Hôm
nay xe lại đưa đoàn chúng tôi đến vùng Santarem, nơi có nhà thờ Phép Lạ
Thánh Thể. Trên xe chúng tôi được đọc cho nghe câu chuyện về phép lạ
này khiến cho lòng tin của mỗi người trong chúng tôi càng cảm nhận sâu
sắc hơn đối với Mình Thánh Chúa được rước hằng ngày hoặc hàng tuần.
Ngày nay Mình Thánh có phép lạ được đặt trong nhà tạm trên một nơi cao,
mà đoàn chúng tôi được vinh dự chiêm ngắm.
Đến trưa xe chở đoàn chúng tôi đến thẳng bãi biển vùng Nazare để trước
tiên là "hóng gió" lồng lộng... sau là "hứng" những giọt mưa phùn lất
phất... Ôi sao mà xui xẻo thế không biết. Mấy ngày trước trời đẹp ngất
ngây không một cụm mây, đến ngày mọi người háo hức ra biển thì... Biển
nỡ lạnh lùng đến thế sao???? Ấy vậy mà vừa đến nơi các em phóng xuống
nước liền. Còn bác Thượng thì ...ôi thôi... trầm mình dưới nước lăn qua lăn
lại như một ông tiên cá vậy đó...
bác khỏe thật!! Nhờ trời xấu vậy nên
mấy bà mấy cô... xúm vào mua cá khô mang về Đức. Mấy sạp cá khô kia
mừng như gặp lại nước vậy.. Chúng tôi còn mừng hơn vì đến chiều ông
mặt trời vén màn mây ra toét nụ cười chói lọi, trong chốc lát nắng rọi rát
trên da liền. Đến chiều đoàn chúng tôi trên đường về ghé qua Batalha thăm
một tu viện nơi đây. Rồi trực chỉ về lại Fatima. Tối cuối cùng tại Linh Địa

Fatima, chúng tôi bắt đầu cảm thấy tiếc nuối những buổi tối rước kiệu sẽ
không còn nữa... Vang vọng đâu đây vẫn rót vào tai tiếng hát thánh thót
vang lên nơi Thánh Địa.... Ave, Ave, Ave Maria...
Các nhóm tối nay sẽ có buổi ngồi lại với nhau để góp vui văn nghệ xuất
chúng. Sau giờ ăn tối, lần chuỗi và rước kiệu chúng tôi sinh hoạt chung.
Giây phút này ai có gì xào nấy... rất rất đặc biệt là màn hoạt cảnh của các
em diễn lại sự kiện Fatima. Đủ để thấy rằng, tuy các em cứ âm thầm bên
cạnh người lớn, nhưng khả năng thu thập mọi chuyện
thật đáng nể phục. Được biết sáng kiến diễn lại màn hoạt cảnh này là do
em Tín đề nghị. Thật là xuất sắc vì sự cộng tác đắc lực của từng em. Ai
nấy đều thán phục tài diễn xuất của các em và hoan hô vang rền... Và rồi...
Trời đã tối đêm về gió lay nhẹ trăng với sao. Cùng chúc nhau một đêm an
lành trong tay Mẹ.
Sáng cuối cùng 20.07 trước khi lên đường nhóm chúng tôi được dâng
Thánh Lễ nơi nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra vào lúc 9g30. Lạy Mẹ yêu dấu
chúng con sắp lìa nơi này, là nơi tổ ấm chúng con bên nhau mấy ngày...
Xin cho chúng con được ấp ủ mãi mãi những yêu thương đang hiện hữu ở
giữa chúng con qua Mẹ, những cảm nhận sâu kín về Mẹ và niềm tin yêu
nơi Mẹ trong những tháng ngày sắp tới của chúng con. Amen
Lúc 13g00 trưa, xe Bus lại đưa đoàn chúng tôi ra phi trường Lissabon và
những chiếc máy bay TAP, Lufthansa, Ryanair và vv...tách chúng tôi theo
từng nhóm về nhà mang theo bao tiếc nuối ngậm ngùi về mấy ngày vừa
qua gói ghém từng kỷ niệm khó có thể quên. Tạ ơn Mẹ mọi sự đều tốt đẹp
trong tay Mẹ che chở giữ gìn.... từ sức khỏe dẻo dai của các bác lớn tuổi,
sự yêu thương chan hòa, các em hòa đồng với nhau.... Và biết bao nhiêu
điều kỳ diệu khác.
Một TDV ghi

Thông tin CỘNG ĐOÀN
CANH TÂN ĐẶC SỦNG tại Norden, Đức Quốc
Chủ đề: „Kitô Giáo là một đạo phụ tử“
„Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của
con mình đến ngự trong lòng anh em kêu lên: Abba, Cha ơi!“ (Gl 4,6)
Đời sống mới trong Chúa Thánh Linh
Kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em bớt chút thời gian đến tham dự
khóa Canh Tân Đặc Sủng

Để cùng nhau học hỏi, tìm hiểu và cảm nghiệm Tình Yêu Thiên
Chúa Cha đã dành cho chúng ta;
- Để mở lòng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống
ơn gọi làm con Thiên Chúa;
- để nhờ ơn Chúa Thánh Thần chữa lành những vết thương nơi thể
xác lẫn tinh thần do hậu quả tội lỗi bởi những yếu đuối nơi con
người gây ra;
- Để nhờ ơn Chúa Thánh Thần canh tân lòng trí, đổi mới con
người cũ thành con người mới sống chứng nhân Tin Mừng, hầu
danh Cha được cả sáng.
Dưới sự hướng dẫn của:
- Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng (Pháp)
- Lm Paul Maria Chango (giáo sư Kinh Thánh tại trường Kinh
Thánh và khảo cổ của Pháp tại Giêrusalem, Israel)
- Cùng sự đồng hành của Lm TU Giuse Huỳnh Công Hạnh
Thời gian:
- Thứ sáu, 01.09.2017, từ 18:00 đến 22:00 giờ
- Thứ bảy, 02.09.2017, từ 09:00 đến 22:00 giờ
- Chúa Nhật, 03.09.2017, từ 09:00 đến 15:00 giờ.
Địa điểm: St. Ludgerus; Osterstr 20; 26506 Norden.
Lệ phí: Tùy lòng hảo tâm
Ghi danh: Để tiện việc sắp xếp nơi ăn chốn ngủ và ẩm thực xin ghi
danh trước ngày 20.08.2017 nơi:
Ông Thư: (+49)04921 903135; Bà Soi: (+49)04931 167655;
Bà Loan: thucloan@gmx.de
Ghi chú: Những ai dùng phương tiện xe lửa xin vui lòng đến nhà ga
Norden và xin báo giờ đến để sắp xếp người đưa đón.
-

Thư mời dự Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Kính thưa quý Ông Bà, Cô Bác, Anh Chị Em và các Cháu Thanh Thiếu
Nhi.
Khi còn ở quê nhà, cũng như nơi quê hương thứ hai nầy chúng ta
thường thấy có những thay đổi về nhân sự trong Giáo xứ nơi chúng ta
sinh sống. Bởi cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc hành trình không
bao giờ dừng lại, chỉ có ra đi theo sứ mệnh của Thiên Chúa Cha.
“Lương thực của ta là làm theo ý Đấng đã sai ta” (Ga 4,34 ). Giấc mơ

của Chúa Giêsu không phải là an cư lạc nghiệp giống như con người
chúng ta. Giấc mơ của Người là đem lửa xuống trần gian và làm cho
ánh lửa đó bùng cháy lên. Đó là lửa tình yêu. Lửa tình yêu đó chính là
nguồn sống, là động lực để Chúa Giêsu ra đi, hoàn thành nhiệm vụ mà
Chúa Cha giao phó. Đó là cuộc khổ nạn trên thập giá, là cuộc đời đầy
máu, mồ hôi và nước mắt.
Linh mục cũng luôn phải ra đi. Cuộc đời các cha cũng chính là cuộc đời
Kitô thứ hai. Các cha cũng là con người, cũng rung động những nhịp
yêu thương như con người, nhưng các cha không được phép dừng lại
với bất cứ ai và bất cứ nơi nào. Cha Tuyên úy chúng ta cũng không
ngoại lệ ngài đã vâng lời và chấp nhận Đấng bản quyền sai đi, cha phải
lên đường để nhận nhiệm sở mới. Vì các cha là linh mục, là môn đệ của
Chúa…
Trong tâm tình nầy thay mặt Ban chấp hành Liên Giáo Phận chúng tôi
trân trọng kính mời quý Ông Bà, Cô Bác, Anh Chị Em và các Cháu
Thanh Thiếu Nhi bớt chút thời gian tham dự Thánh lễ Mừng Kính Các
Thánh Tử Đạo VN. Bổn Mạng Liên Giáo Phận, cũng là Thánh lễ tạm
biệt Lm. Tuyên úy chúng ta đã dày công xây dựng, chăm sóc, và đồng
hành cùng Liên Giáo Phận suốt 23 năm qua. Thánh lễ được tổ chức vào
lúc 10 giờ 30 ngày 09.09.2017.
Địa điểm (như lễ tổ chức mừng 25 năm LM của cha tuyên úy) Nhà thờ
St. Josef, Kirchstrasse 9, 48485 Neuenkirchen-St. Arnold.
Rất mong sự hưởng ứng tham dự đông đủ của Cộng Đồng dân Chúa
trong Liên Giáo Phận.
Tất cả là Hồng Ân của Thiên Chúa. Vì ơn Chúa luôn đến với chúng ta
bằng nhiều cách và trong mỗi thời điểm khác nhau để có những sự dấn
thân mới, để chúng ta luôn được trân trọng ơn Chúa sống sao cho xứng
đáng với ơn Chúa ban, hầu mỗi người trong Liên Giáo Phận trở nên
chứng nhân Tin Mừng về tình yêu và lòng thương xót của Chúa ở giữa
muôn dân Người.
Trân trọng kính chào thân ái trong tình hiệp nhất với Đức Kitô.
Thay mặt Ban Chấp Hành Liên Giáo Phận.
Gioakim Nguyễn Bá Tiên
Chủ tịch BCH/LGP

LỜi Chúa Trong Tháng
" Thiên

Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề
hối tiếc." (Rm 11,29)

LỊch Trình Thánh LỄ
06.08

TB CĐ Thánh Giuse, Bremen, St. Pius, Willakedamm 6,
14g30 Giải Tội, 15g30 Thánh lễ.
CN CĐ Thánh Giuse thợ, Osnabrück, Hl. Familie, Voxtruper

12.08
13.08

TB Warendorf, St. Bartholomäus, 15g00 Hôn lễ.
CN CĐ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Papenburg, St. Josef,

05.08

20.08
26.08
27.08
01.-03.09
03.09
09.09

10.09

16.09
23.09
24.09

Str. 83, 11g30 Giải tội, 12g00 Thánh lễ.

Grader Weg 66, 14g00 GT, 15g00 Thánh lễ.
CĐ Thánh Mẫu, Münster, St. Gottfried, Düesbergweg
133, 14g00 GT, 15g00 Thánh lễ.
CĐ Thánh Martinô, Emden, St. Walburga, HermannLöns-Str. 9, 14g00 GT, 15g00 Thánh lễ.
CĐ Thánh Phanxicô Xavie, WHV, St. Willehad, Bremer
Str. 55, 14g30 Giải tội, 15g30 Thánh lễ.
Norden, Osterstr. 20, St. Ludgerus, Khóa Canh Tân Đặc
Sủng.
CĐ Thánh Phêrô Đa, Oldenburg, St. Marien, Friesenstr.
15, 15g0 Thánh lễ giỗ bà Maria Vũ Thị Lụa.
Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen, 10g30 Rước kiệu và
Thánh lễ tại nhà thờ St. Josef, Kirchstrasse 9, St. ArnoldNeuenkirchen (Lưu ý: tại nhà thờ mừng 25 năm LM của
cha tuyên úy). Sau đó họp mặt tại nhà trường AJG.

CĐ Thánh Tâm, Beckum, Kapelle der Liebfrauen,
Antoniusstr. 09, 15g00 Thánh lễ bổn mạng cộng đoàn.
14g00 Giải tội tại St. Stephanus.
CĐ Đức Mẹ Fatima, Ibbenbüren, St. Ludwig, Groner
Allee 50, 16g00 Thánh lễ có rửa tội trẻ em.
CĐ Các Thánh TĐVN, Norden, Osterstr. 20, St.
Ludgerus, 14g00 Giải Tội, 15g00 Thánh lễ.
CĐ Thánh Giuse, Bremen, St. Hildegard, Alfred -Faust
Str. 45, 14g30 Giải Tội, 15g30 Thánh lễ.

Báo trước: (Nếu không có gì trở ngại vào phút cuối):
15.10: Recklinghausen
Đặc trách mục vụ: Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD
Emsdettener Str. 242A , 48485 Neuenkirchen.
Tel: 05973-40255; E-Mail: hchsvd@gmail.com
Thư ký mục vụ: Thái Braun Tel: 01520-1930666 (18h-20h)
E-Mail: trungtammucvu@gmail.com
CT BCH Nguyễn Bá Tiên. Tel: 05401-46757; Email: duytam2008@gmail.com

