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Bài đo ̣c: 1 Thessalônica 4,1-8. Phúc Âm: Mt 25,1-13.
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đo ̣c: Michêa 5,1-4a hoặc Rôma 8,28-30. Phúc Âm: Mt
1,1-16.18-23.
CHÚ A NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Êzêchiel 33,7-9;
Rôma 13,8-10. Phúc Âm: Mt 18,15-20.
Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
(407). Lễ nhớ. Bài đo ̣c: Côlôssê 3,1-11. Phúc Âm: Luca
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SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Bài đo ̣c: Dân Số 21,49 hoặc Philipphê 2,6-11. Phúc Âm: Ga 3,13-17.
Đức Me ̣ Sầ u Bi. Lễ nhớ. Bài đo ̣c: 1 Timôthêô 1,1-2.1214 hay Do Thái 5,79. Phúc Âm: Ga 19,25-27 hoặc Luca
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giám mục, tử đa ̣o (258). Lễ nhớ. Bài đo ̣c: 1 Timôthêô
1,15-17. Phúc Âm: Luca 6, 43-49.
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(303). Bài đo ̣c: Esdra 6,7-8.12b.14-20. Phúc Âm: Luca
8,19-21.
Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục, sáng lập dòng (1660).
Lễ nhớ. Bài đo ̣c: Esdra 9,5-9. Phúc Âm: Luca 9,1-6.
Thánh Venceslaô, tử đạo (929). Thánh Laurensô Ruiz và
các bạn, tử đạo tại Nagasaki (1633-1637). Bài đo ̣c: Khácgai 1,1-8. Phúc Âm: Luca 9,7-9.
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE
và RAPHAE. Lễ kính. Bài đo ̣c: Đaniel 7,9-10.13-14
hoặc Khải Huyền 12,7-12a. Phúc Âm: Ga 1,47-51.
Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (420). Lễ
nhớ. Bài đo ̣c: Zacharia 2,5-9.14-15a. Phúc Âm: Luca
9,43b-45.

ThƯ MỤc VỤ
Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em cùng các cháu Thiếu nhi!

Cách đây 23 năm tôi chính thức nhận nhiệm vụ tuyên úy cho các cộng
đoàn Công Giáo vào dịp lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong thói quen
mừng lễ của chúng ta. Và chẳng còn bao lâu nữa, tôi sẽ kết thúc nhiệm vụ
này cũng trong khung cảnh của thời điểm mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt
Nam vào ngày 09.09 tới đây.
Đây là điều nhắc nhở tôi cần phải "tử đạo" mỗi ngày, làm sáng danh Chúa
trong những nghịch cảnh.
Vâng, tôi đang tiến dần đến lễ chia tay với cộng đoàn sau dịp lễ mừng
Ngân Khánh Linh Mục thật tốt đẹp thì chuyện bất ngờ xảy đến cho tôi:
thân mẫu của tôi là bà cố Huỳnh Hữu, nhũ danh là Têrêsa Hoàng Thị Khi
đã ra đi một cách đột ngột lúc 18g15 ngày 25.08.2017 tại Việt Nam sau
một cơn đột quỵ trong vòng 3 giờ đồng hồ. Hưởng thọ 80 tuổi. Tôi chợt
nhớ người Mẹ này đã nuôi tôi khôn lớn và nhất là cho tôi lớn lên trong
niềm tin, niềm cậy trông phó thác vào Thiên Chúa. Người mẹ này hôm
nay trong hơi thở thường ngày, trong lời nói chỉ bảo đầy yêu thương
không còn nữa. Tôi mất mẹ rồi!
Một nghịch cảnh chưa từng có trong đời đến với tôi trong lúc này. Nhưng
có điều chi đó làm tôi thật an tâm. Niềm tin đơn sơ sắt son vào Chúa và
lòng cậy trông vững vàng của mẹ tôi đã cho tôi sức mạnh để tôi bước tiếp,
để tôi đi tới.
Trong hoàn cảnh này tôi lên đường trở về Quê Mẹ và từ biệt Mẹ lần cuối
trên mảnh đất Mẹ đã từng nuôi tôi khôn lớn. Tôi xin lỗi quý cộng đoàn là
phải cắt ngang chương trình mục vụ có sẵn để lên đường.
Nhân dịp lễ chia tay của tôi với cộng đoàn, tôi có ước nguyện cùng với
cộng đoàn cầu nguyện cho Mẹ tôi như là dịp đền đáp công ơn sinh thành
và dưỡng dục tôi, để tôi được trưởng thành trong tâm linh, để tôi là linh
mục của Chúa, để tôi được sai đi đến với quý Ông Bà Anh Chị Em tới nay
đã gần 24 năm và để tôi đi một mình mà không sợ hãi, vì có Chúa cùng đi
với tôi.
Ước mong sao tôi lên đường ra đi để mang hoa trái cho những người đang
cần tôi. Cũng ước mong sao sự ra đi của Mẹ tôi sẽ có bến bờ an vui bên
Chúa là hưởng nhan Thánh Người mà cả đời Mẹ tôi xây dựng cho gia
đình, cho con cháu và cho chính Mẹ tôi nữa.
Kính xin mọi người cùng tôi và gia đình hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn
bà cố Têrêsa và cầu cho ông cố đang đau yếu.
Lm tuyên úy

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
Họp mặt nhóm Hy Vọng - Neuenkirchen 2017
Mầu nhiệm tình yêu - Chúa Giêsu bị bỏ rơi
„Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn
Thiên Chúa….“
Dưới ánh nắng hè chan hoà của mùa Xuân, người người từ nhiều nơi trên
nước Đức đang tiến về Neuenkirchen, mảnh giang sơn gấm vóc của cha
Giuse Huỳnh Công Hạnh. Những nét mặt vui tươi, những lời chào thăm chân
thành đang vang lên, tạo một bầu khí vui nhộn, tưng bừng như một Lễ Hội,
để tham dự cuộc họp mặt hằng năm của nhóm Hy Vọng, để cùng nhau xây
dựng „Mariapoli, Đô Thành của Đức Mẹ Maria“.
Các công tác đã được nhóm chuẩn bị xếp đặt chu đáo sau những lần họp
chuẩn bị lên chương trình cho cuộc họp mặt Mariapoli 2017 này. Nhờ vậy mà
các công tác của mỗi ban được hoàn thành mau chóng và tốt đẹp.
Cuộc gặp gỡ được mở đầu bằng Thánh Lễ mừng Chúa Thăng Thiên, để liên
kết mọi người trong một mối giây thiêng liêng. Sau đó là những món ăn „tay
cầm“ từ nhiều đầu bếp khác nhau được bầy ra để cùng chia sẻ với nhau thật
vui, thật thấm đậm tình người trong giây phút ban đầu. Kế đến, để tình liên
đới được sâu đậm hơn, tham dự viên gặp nhau theo tổ, mỗi người theo nhóm
của mình cùng quây quân bên nhau, một giây phút làm quen, trao cho nhau
những lời thân thương. Các em thiếu nhi, thiếu niên được các anh chị huynh
trưởng hướng dẫn sinh hoạt riêng. Cuối cùng, sau một ngày đường dài rong
ruổi, mọi người đã đi vào giấc ngủ an lành.
Ngày mới bắt đầu với thời tiết ấm áp thoải mái. Mọi người hân hoan sinh
hoạt theo chương trình với những đề tài riêng của mỗi ngày. Tiêu đề „Người
tín hữu Kitô trước đau khổ“ được dẫn nhập bằng đoạn phim ngắn Đức Giáo
Hoàng Phanxicô nói với các gia đình. Sau đó, sinh hoạt theo nhóm để thảo
luận theo những câu hỏi gợi ý, thật linh động và hào hứng. Những chia sẻ
chân tình giúp nhau nhìn rõ hơn các vấn đề khó khăn trong cuộc sống và học
hỏi được nhiều điều từ kinh nghiệm sống của nhau.
Các em thanh thiếu niên được các anh chị Huynh trưởng hướng dẫn dựa vào
câu truyện Giona trong bụng cá voi. Các em tham dự đông đảo, khoảng trên
dưới 60 em. Nhìn thấy các em là như thấy một nguồn sức sống đang trào
dâng và niềm hy vọng đang vươn tới một tương lai sáng ngời.

Buổi chiều, nhóm đi hành hương và chầu Thánh Thể ở nhà thờ St. Josef. Mặc
dù ban chiều trời nóng bức hơn, nhưng tất cả đều ra đi hăng hái, không hát
hay hỏi: „Một cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không?....“, nhưng cứ
vui vẻ tiến về tháp chuông nhà thờ, nơi dừng chân của „khách hành hương“.
Trong Thánh Đường các ngọn nến đã được thắp sáng. Tiếng hát vang lên,
những lời cầu nguyện của mỗi tổ được quyện theo làn hương nghi ngút. Các
em thanh thiếu niên làm những hình con cá voi bằng giấy, trong đó gói trọn
tâm tình và ý nguyện các em muốn dâng lên Thiên Chúa. Trong bầu khí linh
thiêng trước Mình Thánh Chúa, mổi người đã thắp lên một ngọn nến và dâng
lên trước bàn thờ như những ước nguyện thầm kín trong cõi lòng: „Thắp
sáng lên trong con tình yêu Chúa“.
Một đêm trôi qua, một ngày mới bắt đầu với những nụ cười trao cho nhau,
với lời chào hỏi thân tình, để đi vào suy tư của tiêu đề: „Chúa Giêsu, cửa sổ
Thiên Chúa nhìn xuống nhân loại“. Một đoạn phim diễn tả các đau khổ hiện
nay trên thế giới. Tiếp theo sinh hoạt theo tổ từ kinh nghiệm của chị Chiara:
“Nếu đau khổ lớn lao nhất của Chúa Giêsu là tâm trạng bị Chúa Cha bỏ rơi,
thì chúng ta hãy chọn Người làm lý tưởng“. Đức Thánh cha Phanxicô nói:“
Chúa Giêsu đã nhận lấy tất cả đau khổ của chúng ta để cứu độ, bằng cách đưa
ánh sáng vào tăm tối, sự sống vào cái chết, tình yêu vào hận thù“. Chính
Chúa Giêsu trải nghiệm vực thẳm, không còn cảm thấy kết hiệp với Chúa
Cha. Dù vậy, Người vẫn tin tưởng: “Con phó thác hồn con trong tay Cha“.
Từ những gợi ý này, tham dự viên chia sẻ kinh nghiệm bản thân khi gặp bất
trắc đau khổ trong cuộc sống. Những chia sẻ cho thấy niềm tin luôn là
phương thế hiệu nghiệm giúp tín hữu lướt thắng các thử thách.
Ngoài những giây phút tâm linh, chia sẻ kinh nghiệm, còn có những giờ thư
giãn thể xác. Buổi vận động “cơ thể“ qua trò chơi Mini-Olympia thật độc đáo
và vui nhộn cho mọi tầng lớp. Cũng như năm qua, „đội bố“ và „đội con“ gặp
nhau trong trận đá banh hào hứng ngoài trời, với sự cổ võ nhiệt tình của các
bà mẹ và khán giả. Trận đấu thật „căng“ vì sức bố và sức con khác xa nhau.
Năm nay các bố cảm nghiệm tuổi tác nặng nề, cho nên phải thay cầu thủ
nhiều lần, còn các con trước sau vẫn sung sức. Rốt cuộc, đội bố đành thua,
không có gì là lạ và buồn. Bậc cha mẹ lấy làm vui vì thấy cảnh „tre bắt đầu
già, và măng thì đang mọc lên tươi tốt“.
Thân xác mệt mỏi, nhưng tinh thần thì vẫn còn sáng suốt và ham vui, cho nên
ban tối những tiết mục văn nghệ „bỏ túi“ được tiếp diễn không ngừng, vui
cười thoải mái, cười để quên đi tất cả buồn phiền, ưu tư trong cuộc sống.
Giây phút của thiên đàng….

Ngày cuối cuộc gặp gỡ trong Đô Thành của Đức Mẹ Maria với tiểu đề:
„Chúa Giêsu: cửa sổ nhân loại nhìn lên Thiên Chúa“. Cuộc hội thảo kết thúc
bằng một Thánh Lễ tạ ơn và xin Chúa chúc lành cho mỗi người, mỗi gia đình
trong tháng ngày tới. Mỗi tham dự viên nhận được một mẩu ảnh hình Chúa
Giêsu trên thánh giá với 4 bước cụ thể giúp để gặp gỡ Chúa Giêsu bị bỏ rơi
trong ngày sống. Trong phần đúc kết, tham dự viên chia sẻ cảm nghiệm trong
những ngày sinh hoạt vừa qua. Ai cũng nhận được những gói hành trang hữu
ích cho cuộc sống đạo cũng như đời.
Trong những ngày này, mọi người được vui chơi sinh hoạt là nhờ các anh chị
„nhà bếp“ đã dấn thân phục vụ hết mình cho nhóm được có những thức ăn
ngon. Hoan hô và cám ơn các anh chị thật nhiều. Ngoài ra, còn có các anh chị
thành viên phong trào Focolare đến chia sẻ kinh nghiệm cũng như tham gia
đắc lực những sinh hoạt của nhóm. Đặc biệt anh Tolit đã cùng đồng hành với
nhóm từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Anh đã cho những chia sẻ thực tế
trong cuộc sống hằng ngày. Rất cám ơn các anh chị.
Chiều Chúa nhật, giờ lên đường sắp tới, mỗi người mỗi việc cùng nhau thu
dọn để trả mọi vật về vị trí cũ, thật nhanh chóng. Vì cha ông chúng ta thường
nói: „đoàn kết thì sống“, nên nhóm chúng ta sống mạnh, tiến nhanh chính là
nhờ tinh thần đoàn kết đó.
Chúng ta có được những ngày sống vui, sinh hoạt thoải mái, thắt chặt mối
thân tình là nhờ sự đóng góp tận tình của mọi tham dự viên và có được phòng
ốc sinh hoạt tươm tất và không gian vui chơi rộng rãi là nhờ cha Giuse Hạnh
đã tiếp đón rất chu đáo.
Xem ra không thể diễn tả hết được những nét đẹp của những ngày sống trong
Đô Thành của Đức Mẹ Maria (Mariapoli). Ai muốn cảm nhận được điều này,
hãy đến mà xem.
Một tham dự viên ghi lại

Thông tin CỘNG ĐOÀN
Họp Ban Đại Diện và các Ban Ngành
Theo chương trình hằng năm cứ vào tháng 10 là có cuộc họp các Ban Đại
Diện và các ban ngành để chuẩn bị cho mục vụ năm kế tiếp. Vào thời gian
tới linh mục tuyên úy đương nhiệm sẽ rời nhiệm sở vào trung tuần tháng
10 năm nay, nên cuộc họp sẽ giảm ý nghĩa đó.
Tuy nhiên, nơi đây tôi muốn nói lời cám ơn tới từng ban Đại Diện và Ban
Chấp Hành đã giúp tôi cách này hay cách khác hoàn thành công việc mục

vụ trong hơn 20 năm qua. Ngoài ra, tân linh mục tuyên úy cho các cộng
đoàn có thể sẽ về trong tháng 10, nên cuộc họp mặt làm quen rất cần thiết.
Trước hết để các tân Ban Đại Diện và các ban ngành làm quen với nhau,
sau nữa là để mọi người có thể làm quen với vị tân tuyên úy và ngược lại.
Vì thế tôi xin kính mời quý Ban Đại Diện cùng các ban ngành đến Trung
Tâm Mục Vụ họp từ tối ngày 13.10 cho tới sáng Chúa nhật ngày
15.10.2017.
Sự có mặt đông đủ của các ban ngành sẽ là khích lệ lớn lao cho vị tân
tuyên úy trong việc mục vụ tương lai.

Hành hương Việt Nam
Trong thời gian tới tôi sẽ được cha Bề Trên Giám Tỉnh cho nghỉ phép nửa
năm để hít thở không khí mới mà nhận một công việc nơi khác. Phần lớn
thời gian tôi sẽ về lại quê hương Việt Nam. Nhớ lại chuyến hành hương
Việt Nam đầu năm nay với nhiều niềm vui và thành công cho mọi tham
dự viên, cá nhân tôi cũng lợi dụng thời gian này ở quê nhà tổ chức cho
những ai muốn tham dự hành hương Việt Nam mà trong đầu năm nay
không có cơ hội, vì số chỗ có giới hạn.
Thời gian: từ ngày 23.02-09.03.2018, nghĩa là sau Tết Nguyên Đán một
tuần, để những ai vừa muốn ăn Tết Ta và vừa muốn hành hương Việt Nam
thì không phải mua hai lần vé bay.
Nội dung: Hành hương Bắc-Nam kính viếng quần thễ nhà thờ đá Phát
Diệm và các nhà thờ khác nổi tiếng trên quê hương Việt Nam; kính viếng
di tích các Thánh Tử Đạo VN; hành hương tới Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ
Trà Kiệu và Đức Mẹ Tà Pao, xen kẽ những tham quan du lịch nổi tiếng
như cao nguyên Sapa, vịnh Hạ Long, động Thiên Đường (mới được khám
phá trong vài năm nay và đẹp hơn động Phong Nha), thăm các thành phố
nổi tiếng như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Qui Nhơn, Nha Trang, Đà
Lạt, ... trong suốt hành trình.
Lệ phí: 600 € cho suốt hành trình Bắc Nam. Ai về thăm thân nhân ở miền
Nam trước, thì có thể tự túc mua thêm vé Sài gòn - Hà Nội.
Liên lạc ghi danh qua anh Thái Braun: Handy: 01520-1930 666; Tel:
05975-242454; Email: trungtammucvu@gmail.com hoạc qua email của
tôi: hchsvd@gmail.com. Mọi chi tiết sẽ được thông báo sau.

LỜi Chúa Trong Tháng
" Ta là sự sống lại và sự sống” (Ga 11, 25a) "

LỊch Trình Thánh LỄ
01.-03.09
03.09
09.09

10.09

16.09
23.09
24.09
29.09.01.10
04.-07.10
13.-15.10
15.10
28.10
29.10
01.11

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.
Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen, Họp mặt huynh
trưởng
Họp Tuyên úy và Liên Tu sĩ Đức
Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen, Họp Ban Đại Diện
và các ban ngành
CĐ Đức Mẹ Mân Côi, Recklinghausen, St. Franziskus,
Friedrich-Ebert-Str. 231, 11g00 GT, 11g30 Thánh Lễ.

CĐ Thánh Phanxicô Xavie, WHV, St. Marien, OttoMeentz-Str. 27, 14g30 GT, 15g30 Thánh lễ
CĐ Thánh Phêrô Đa, Oldenburg, St. Marien,
Friesenstr. 15, 14g00 Giải tội, 15g00 Thánh lễ.
CĐ Thánh Mẫu, Münster, St. Gottfried, Düesbergweg
133, 14g00 GT, 15g00 Thánh lễ.

Báo trước: (Nếu không có gì trở ngại vào phút cuối):
04.11: Emden; 25.11: Norden
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

