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LỊCH PHỤNG VỤ
THÁNG 06.2018
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ý Cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng.
Cầu xin cho các trang mạng xã hội giúp cho con người liên đới với nhau và tôn trọng sự khác biệt của người
khác.
03.06

CN

Chúa Nhật 09 thường Niên. Thánh Vịnh tuần 1. Bài đọc: Đệ Nhị Luật 5,12-15; 2
Côrintô 4,6-11. Phúc Âm: Marcô 2,23 – 3,6.

05.06

TB

Thánh Bônifatiô, Giám Mục, Tông Đồ Nước Đức, Tử Đạo. Lễ kính. Bài đọc:
Công Vụ Tông Đồ 26,19-23. Phúc Âm: Gioan 15,14-16a.1820.

08.06

TS

Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ trọng. Bài đọc: Ôsê 11,1.3-4.8a.c-9; Êphêsô 3,8-12.1419. Phúc Âm: Gioan 19,31-37.

10.06

CN

Chúa Nhật 10 thường Niên. Thánh Vịnh tuần 2. Bài đọc: Sáng Thế 3,9-15; 2
Côrintô 4,13 - 5,1. Phúc Âm: Marcô 3,20-35.

17.06

CN

Chúa Nhật 11 thường Niên. Thánh Vịnh tuần 3. Bài đọc: Êzêchiel 17,22-24; 2
Côrintô 5,6-10. Phúc Âm: Marcô 4,26-34

24.06

CN

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Gỉa. Lễ trọng. Bài đọc: Isaia 49,1-6; Công Vụ Tông
Đồ 13,16.22-26. Phúc Âm: Luca 1,57-66.80.

28.06

TN

29.06

TS

Thánh Irênê, giám mục Lyon, tử đạo. Lễ nhớ. Bài đọc: 2 Vua 24,8-17. Phúc Âm:
Mátthêu 7,21-29.
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ. Lễ trọng. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ
12,1-11; 2 Timôthê 4,6-8.17-18. Phúc âm: Mátthêu 16,13-19.

01.07

CN

Chúa Nhật 13 thường Niên. Thánh Vịnh tuần 1. Bài đọc: Khôn Ngoan 1,13-15;
2,23-24; 2 Côrintô 8,7.9.13-15. Phúc Âm: Marcô 5,21-43.

02.07

TH

Đức Maria thăm viếng bà Ysave. Lễ kính.. Bài đọc: Sôphônia 3,14-18 hoặc Rôma
12,9-16b. Phúc Âm: Luca 1,39-56

03.07

TB

08.07

CN

Thánh Tôma Tông Đồ. Lễ kính. Bài đọc: Êphêsô 2,19-22. Phúc Âm: Gioan 20,2429
Chúa Nhật 14 thường Niên. Thánh Vịnh tuần 2. Bài đọc: Ezechiel 1,28b- 2,5; 2

11.07

TT

Côrintô 12,7-10. Phúc Âm: Marcô 6,1b-6
Thánh Biển Đức (Bênêđictô) Viện phụ Bổn Mạng các Nước Âu Châu. Lễ kính.
Bài đọc: Châm Ngôn 2,1-9. Phúc Âm: Mátthêu 19,27-29

22.07

CN

Chúa Nhật 16 thường Niên. Không cử hành lễ thánh Maria Magđalêna. Thánh Vịnh
tuần 4. Bài đọc: Giêrêmia 23,1-6; Êphêsô 2,13-18. Phúc Âm: Marcô 6,30-34

25.07

TT

26.07

TN

Thánh Giacôbê Tông Đồ. Lễ kính. Bài đọc: 2 Côrintô 4,7-15. Phúc Âm: Mátthêu
20,20-28
Thánh Gioakim và thánh Anna ,song thân Đức Trinh Nữ Maria. Lễ nhớ. Bài
đọc: Giêrêmia 2,1-3.7-8.12-13. Phúc Âm: Mátthêu 13,10-17. Hoặc bài đọc: Huấn ca
44,1.10-15 (hay Châm Ngôn 31,10-13.19-20.30-31); Phúc Âm: Mátthêu 13,16-17

29.07

CN

Chúa Nhật 17 thường Niên. Không cử hành lễ thánh Marta. Thánh Vịnh tuần 1. Bài
đọc: 2 Vua 4,42-44; Êphêsô 4,1-6. Phúc Âm: Gioan 6,1-15

Lá thư mục vụ
Qúy ông bà anh chị em thân mến,
Lời đầu thư, con xin kính gởi đến quý ông bà, anh chị em, các bạn trẻ và các cháu thiếu nhi lời thăm hỏi
ân cần và lời chúc bình an trong Chúa Kitô!
Bước sang tháng Sáu, chúng ta đang ở trong khung cảnh thiên nhiên mang đầy tràn sức sống. Tháng có
những ngày nắng đẹp và cả những cơn mưa. Tháng của những chuyến hành trình du lịch, nhất là với các
bạn học sinh sau những tháng ngày miệt mài đèn sách. Chưa hết, đây còn là tháng không kém phần lãng
mạn cho những cặp giai nhân bên nhau không muốn rời nên muốn mượn cớ đất trời để ở lại lâu hơn.
Thế nên, một nhạc sĩ nào đó đã thay lời nói khẽ: "Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không ngớt. Trời không
mưa, anh cũng lạy trời mưa".
Người Kitô hữu chúng ta bước vào tháng Sáu để chiêm ngắm một tình yêu vĩ đại: Tình yêu nơi trái tim
Chúa Giêsu. Nơi tình yêu ấy, chúng ta được mời gọi: "Hết thảy những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy
đến cùng Ta và Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta vì Ta dịu hiền và
khiêm nhường trong lòng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11,28-30).
Đã mang lấy kiếp phàm nhân, đời người đâu ai tránh khỏi những gian lao nhọc nhằn, những âu lo sợ
hãi, những nghi kỵ hiểu lầm từ tứ phía bủa vây. Ngồi viết những dòng thư này gởi đến anh chị em ngay
giữa lúc thân mẫu của con nơi quê nhà đang trên xe cứu thương vượt 400 km để chuyển vào Bệnh viện
Chợ Rẫy Sài gòn. Làm sao chúng ta đủ can đảm trong tin yêu và phó thác để chạy đến đặt những gánh
nặng và nỗi lo nơi Trái Tim Chúa Giêsu? Lòng con lại nghe vang lên lời động viên của Thầy Chí Thánh:
"Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy". Đây là một lời đầy xác tín. Bởi,
Đấng thốt lên những lời ấy cũng là Đấng đã cảm nghiệm cách sâu xa đến tột cùng nỗi khoắc khoải khi
mặc lấy xác phàm. "Lòng Thầy buồn đến chết được, anh em không thức với Thầy được một giờ sao?"(Mt
26,38). Hay khi đối diện với những cực hình sẽ chịu, những nhục nhã phải hứng lấy và trước cái chết
kinh khiếp sắp xảy đến, Chúa Giêsu buồn rầu, xao xuyến kêu cầu cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể
được, xin cho con khỏi phải uống chén này” (Mt 26,39a). Dầu vậy, Người vẫn một lòng trung tín với tình
yêu dành cho Chúa Cha và cho loài người mà Chúa Cha muốn cứu độ: “Xin đừng theo ý con, mà xin
theo ý Cha” (Mt 26,39b). Như vậy, khi đứng trước những hoàn cảnh tưởng chừng như vô vọng, Chúa
Giêsu đã mở ra cho chúng ta con đường: Liên kết với Chúa Cha qua việc đón nhận và vâng theo Thánh
Ý Ngài.
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Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là cơ hội để chúng ta tiếp xúc nhiều hơn với Lời Chúa và thân mật
sống với bí tích Thánh Thể. Qua đó giúp chúng ta hiểu được tình Chúa yêu con người thế nào hầu làm
cho tình yêu ấy ngày một lớn lên trong gia đình, cộng đoàn và nơi những người mà chúng ta gặp gỡ.
Thân ái kính chào anh chị em.
Con,
Phêrô Nguyễn Quân SVD
HỌP MẶT NHÓM HY VỌNG TẠI TTMV 10. - 13.05.2018
Bước theo Mẹ Maria
Vâng chúng con lên đường để theo dấu chân Mẹ trên mọi nẻo đường Chúa mời gọi chúng con.
Một cuối tuần tháng Hoa, cây cối xanh tươi, hoa nở muôn mầu sắc, thành một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp và
hữu tình. Tình người, tình gia đình, tình bạn xa gần từ nhiều phương hướng đang được những chiếc xe lớn nhỏ
quy tụ về ngôi trường thánh Arnold Janssen ở Neuenkirchen, trung tâm mục vụ của giáo phận Münster và
Osnabrück.
Trong niềm vui của giây phút tái ngộ, mọi người hân hoan đón chào nhau bằng việc chia sẻ bữa ăn trưa và tối
trong tình thân. Các anh chị đến sớm, mỗi người một tay, mỗi người mỗi việc hăng say chu toàn các công tác mau
chóng để mọi người có chỗ „định cư“ ổn định và nơi sinh hoạt với mọi thiết bị âm thanh và ánh sáng thích hợp.
Tham dự viên gồm khoảng 45 người lớn và 40 em thanh thiếu niên, một đội ngũ sống động. Thành viên phong
trào Focolare có anh Gerrie Kunz, người Hà Lan, đã sống ở Việt Nam nhiều năm và hiện đang sinh hoạt ở Berlin,
cùng đi với anh có chị Mai từ Ái Nhĩ Lan. Chị Regine và chị Christa trong Focolare ở Hannover tới tham dự ngày
thứ bảy. Chị Yến, vì ba mới mất, nên chị phải sang Úc để lo việc mai táng, nhưng chị luôn liên kết với nhóm bằng
mối giây thiêng liêng.
Nhờ các anh em trong ban ẩm thực giúp đỡ đưa đón, anh Dũng trên chiếc xe lăn cũng từ từ đến với nhóm, chào
mọi người với nụ cười tươi.
Dù mới mất đi một bàn chân và mấy đốt tay, anh vẫn hạnh phúc khi đến tham dự cuộc họp mặt của nhóm.
Đề tài sinh hoạt năm nay là „Bước theo Mẹ Maria“. Để hâm nóng và đào sâu mối tương quan cá biệt với Mẹ
Maria, mỗi ngày đều có một tiêu đề: Đức Mẹ Maria, cửa để đến với Chúa Giêsu; Trở nên một Maria nhỏ; Kiên trì
như Đức Mẹ Maria. Mỗi tiêu đề được dẫn nhập bằng những gợi ý và hình ảnh thích hợp. Hai MC, chị Tâm và anh
Nhơn, đã khéo léo điều khiển mọi sinh hoạt. Đặc biệt là trong dip này, cả hai MC đều có vấn đề: một người đau
lưng, một người mất tiếng tốt và họ đã phải thưa với Chúa: ”Chúa muốn gì nơi con vậy?” Chắc chắn Chúa có
đường lối của Ngài, nên mọi sự đã trôi qua tốt đẹp.
Trong phần chia sẻ theo nhóm, mỗi nhóm có một đoạn Kinh Thánh làm kim chỉ nam: Đức Mẹ đầy lòng thương
xót, Đức Mẹ đi thăm bà Elisabeth, tiệc cưới Cana, thánh gia trốn sang Ai-cập.
Các em thanh thiếu niên sinh hoạt riêng theo cùng một đề tài. Các nhóm chia sẻ những cảm nghiệm thực tế trong
cuộc sống hằng ngày. Chia sẻ trong “nhà” rồi chia sẻ với “hàng xóm”, có nghĩa là mỗi nhóm đều làm chủ nhà để
đón khách, để hai nhóm chia sẻ cho nhau các cảm nghiệm của nhóm. Rồi lại được làm khách, để đi đến chia sẻ
với nhóm khác, như các đội bóng có khi đá sân nhà, có khi đá sân khách. Thật vui, vì nhóm khách luôn được chủ
nhà mở cửa rộng và đón tiếp rất nồng hậu với món ăn “đặc sản” của thổ địa.
Ngoài những giờ chia sẻ học hỏi về niềm tin, còn có những sinh hoạt ngoài trời như cuộc đá bóng của hai đội nổi
tiếng: đội các ông bố và đội các con. Còn đội các bà mẹ ở ngoài cổ võ và dường như ủng hộ đội các con nhiều
hơn. Sân banh thật ồn ào và náo động. Hấp dẫn đến độ có ông bố phải uống thuốc chống đau để ra sân chiến đấu.
Với tinh thần thể thao cao độ của tuổi trẻ, đội các con năm nay đã đại thắng đội các ông bố. Sau đó, cả các cầu thủ
tí hon và các cầu thủ nữ cũng ra sân banh so tài với các ông bố. Cảm nghiệm được thế nào là „tre già măng mọc“,
có người đề nghị năm sau các ông bố chỉ còn đá được với thiếu nhi thôi. Xin cho các em huynh trưởng một tràng
pháo tay thật lớn, vì chương trình sau đó là Mini-Olympia, đã được các em chuẩn bị chu đáo, nhưng vì đá bóng
qúa hào hứng nên bố và con đều hết thời giờ và hết sức để sinh hoạt tiếp. Cho nên cuộc chơi phải hủy bỏ, nhưng
các em huynh trưởng vẫn chấp nhận vui vẻ. Hoan hô tinh thần cao đẹp của các em. Buổi Văn nghệ “cây nhà lá
vườn” không thể thiếu do các nhóm đạo diễn, dưới sự hướng dẫn của MC “lừng danh” Tuấn từ Thủ Đô Bá Linh,
thật vui nhộn và linh động. Với các màn ca vũ nhạc kịch, múa cử điệu, nhảy tập thể… mọi người đã trải qua một
đêm ít ngủ và khó quên.
3
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Các em thiếu niên và thiếu nhi đã sinh hoạt rất tích cực. Qua những lời nguyện giáo dân trong các Thánh Lễ, cũng
như qua sự hướng dẫn giờ kinh sáng của các em, cho thấy đời sống niềm tin của các em thật sâu lắng. Trong các
công tác chung, các em tham gia tích cực và đầy tinh thần trách nhiệm. Đó là niềm vui lớn cho bậc cha mẹ, khi
nghĩ đến tương lai của con cái mình. Và cũng là niềm hy vọng và tự hào cho mỗi gia đình, Giáo hội và xã hội.
Trong buổi đúc kết vào phút cuối, những tâm tình chia sẻ cho thấy hoa trái của những lần Họp mặt nhóm Hy
Vọng. Đó là dịp hâm nóng và bồi bổ rất hữu ích cho đời sống tâm linh cũng như đời sống xã hội. Mỗi người đã
cho đi cũng như đón nhận một điều gì đó hay một gương sáng nào cho cuộc sống. Một em bé 4 tuổi sáng sớm với
nụ cười hồn nhiên đến nắm tay và nói: “Guten Morgen bà sơ.” Thật dễ thương. Anh Dũng đã chia sẻ trong xúc
động: một bé gái đã tới hỏi anh: “Cháu đẩy bác ra ngoài nắng nhé.” Sau khi làm được việc này, em tung tăng chạy
nhảy trong hạnh phúc, vì đã làm một việc tốt. Trong hoàn cảnh hiện nay, anh Dũng đã là và còn là chứng nhân
sống động của Tin Mừng cho những người anh găp gỡ. Một niềm tin vững mạnh, một sự chấp nhận an bình và
phó thác hoàn cảnh quá khó khăn của mình. Trong những nhu cầu cá nhân cần thiết và trong giới hạn về sức khỏe,
anh không chỉ nghĩ về mình, nhưng đã để tâm lo lắng cho những người chung quanh. Anh đã vui vẻ tham dự tất
cả các sinh hoạt. Một tấm gương sâu đậm về niềm tin, như ông Gióp, biết đón nhận tất cả mọi biến cố trong cuộc
sống như là hồng ân.
Năm nay, chúng ta có người chủ nhà mới rất dễ thương và đáng mến, đó là cha tuyên úy Phêrô Quân. Mặc dù
trong thời gian còn “chân ướt, chân ráo”, mới nhận nhiệm sở chưa được một tuần, cha đã có mặt trong các sinh
hoạt, đặc biệt trong các sinh hoạt của giới trẻ, qua những trò chơi sống động. Qua đó, người già cũng như trẻ nhận
ra được nét đẹp của đời tu, đúng với câu hát người ta chế ra: “Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ….”.
Một Logo theo đề tài mang nhiều ý nghĩa thẳm sâu luôn được chiếu trên màn ảnh để nhắc nhớ đến đề tài. Logo
tác động rất khác biệt đến người xem. Khi chia sẻ những tác động đó, mọi người càng nghiệm thấy được ý nghĩa
sâu xa của bức hình.
Lời CÁM ƠN đặc biệt xin gửi tới các anh chị trong ban Ẩm thực, đã phục vụ tận tình để mọi người có được
những bữa ăn ngon, đầy hương vịquê hương. Các anh chị cũng đã tham gia nhiều sinh hoạt tùy theo thời giờ cho
phép.
Chia tay mỗi người mang theo những cảm nghiệm sâu đậm và những hình ảnh thân thương, những mảnh gương
trong sáng với lời nhắn nhủ của cha Giuse Điểm: “Tôi không đề nghị các anh chị làm thêm một cái gì mới, nhưng
hãy làm mọi việc bổn phận trong một ý thức mới, như một Maria nhỏ để xây dựng giáo hội và xã hội”. Ước mong
mọi người ghi nhớ và cố gắng thực hành tinh thần của Đức Mẹ Maria trong cuộc sống hằng ngày.
Một Tham Dự viên
ĐẠI HỘI CÔNG GIÁO ĐỨC QUỐC LẦN THỨ 42.
Đẹp thay! Đại Hội Chúa Thánh Thần
Bảy ơn cần kíp để canh tân
Hòa giải ơn CHA con lãnh nhận
Cho hồn tươi trẻ ngợp hồng ân
Đầu tiên Chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa Cha đã ban cho chúng ta ba ngày Đại hội năm nay nắng đẹp nhưng mát
mẻ dịu dàng rất tuyệt vời!. Chúa Con đã hiển vinh lên trời và gửi Chúa Thánh Thần đến để hướng dẫn, giúp đỡ và
ban những ơn cần kíp cho chúng ta trong cuộc sống.
Đại Hội năm nay chúng ta đã được đón tiếp Đức Giám Mục Giáo phận Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn từ
Quê Mẹ Việt Nam đến để đồng hành và chia sẻ Lời Chúa với chúng ta trong cả ba ngày này. Ngoài ra còn có
khoảng 20 Lm. và đông đảo qúy nam nữ Tu sỹ cùng hiện diện và đồng hành và chia sẻ với mọi người.
Sau những lời chào mừng và long trọng tuyên bố khai mạc Đại Hội của ông Chủ Tịch trưởng Ban tổ chức, ba hồi
trống vang lên các bạn trẻ tiến lên lễ đài với ngọn nến sáng đi đầu và bảy Banne hình ảnh bảy ơn Chúa Thánh
Thần cùng đoàn Thanh thiếu nên đông đảo chào mừng để khai mạc ngày Đại Hội.
Thánh lễ bắt đầu với lời chào mừng của ĐGM. đến toàn thể Đại Hội. Ngài rất vui khi Đại Hội ở Đức lần thứ 42
đã mời ngài đến cùng chia sẻ với nhau. Ngài cũng thấy nước Đức rất xanh tươi và môi trường cũng như đời sống
rất bình yên. Sau hai bài đọc song ngữ Việt- Đức của các bạn trẻ và bài Phúc Âm do thầy Phó tế công bố Tin
Mừng thì Đại Hội được nghe ông cha Tây giảng tiếng Việt. Tôi là ông cha Đức xin chào Đức Cha và tất cả.
Chẳng hiểu sao hôm nay BTC. sắp xếp thế nào mà lại đưa một "Cha Đức" ra giảng thay "Đức Cha" mọi người
cảm thấy vui và khá lạ vì một Lm. Đức giảng tiếng Việt trong ngày khai mạc Đại Hội này. Những lời giảng của
ngài cũng khá dí dỏm về những kỹ thuật trong thời đại @ còng này. Bài giảng vui nhưng không kém phần quan
trọng vào Lời Chúa cho giới trẻ.
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Hôm nay là ngày giới trẻ đảm trách toàn bộ từ bài đọc, lời nguyện, cho đến ca đoàn và các bạn đã làm rất tốt. Ca
đoàn hát những bài thật hay và sốt sắng làm cho Đức Cha và mọi người ai cũng thích và cảm phục. Buổi tối các
bạn trẻ có buổi cầu nguyện thật tuyệt vời tại phòng hội lớn. Hoan hô và cảm ơn các bạn trẻ thật nhiều cầu chúc
cho các bạn ngày một thăng tiến hơn. Phía bên cao niên thì Đức Giám Mục và Lm. hướng dẫn người lớn Chầu
Thánh thể và chấm dứt lúc khoảng 23h và nghỉ đêm.
CHÚA NHẬT
Sáng nay mát mẻ dịu dàng
Quyện hương gió thoảng nhẹ nhàng trong xuân.
Vâng, hôm nay Chúa nhật chúng con cảm tạ Chúa ban cho thời tiết thật đẹp, mọi người dậy sớm hít thở tthần khí
trong lành và dâng kinh sáng cùng qúy sơ. Sau khi điểm tâm đúng 08h30 sáng bắt đầu bài thuyết trình của ĐGM.
Emmanuel. Bài hát "Bốn phương trời ta về đây chung nhau, trao cho nhau giọng nói tiếng cười". được cất vang
lên trong hội trường và ngài dựa vào lời này để khai mở bài thuyết trình với chủ đề Đại Hội "Hãy Theo Thầy" lần
thứ 42. Logo ở giữa khán đài này năm nay cũng được giới trẻ đảm trách và thiết kế.
Đề tài Đức Giám Mục chia sẻ trong bài TIN MỪNG: "Lc 5, 1-11" nói rằng: "Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo
Người" sau khi Chúa chỉ cho các ông kéo được một mẻ cá qúa nhiều mà chưa từng xảy ra trong đời họ. Hai giờ
đồng hồ chia sẻ rất nhiều những ý nghĩa về câu nói của Chúa Giêsu "Hãy theo Ta" Cuộc đời của môn đệ là theo
những con đường Thầy mình đã đi và tiếp tục những gì Thầy mình đã dặn dò để về một cùng đích là hết cuộc đời
này chúng ta sẽ về nước Trời với Người.
Đức Giám Mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ tế và chia sẻ về đoạn Phúc Âm của thánh Gioan: "Như Cha đã
sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần"
Sau khi các tông đồ nhận được ơn của Chúa Thánh Thần thì các ngài đã vượt qua được nỗi sợ hãi. Chỉ có khi ta
vượt qua được nỗi sợ hãi thì lúc đó ta mới dám làm chứng cho sự thật một cách trung thực và mãnh liệt nhất. Lúc
đó chúng ta mới cảm nếm được niềm vui thật sự dù rằng trong đầy dẫy những gian nan thử thách cũng chẳng sợ
chi, vì có Chúa ở cùng ta. Ca đoàn tổng hợp hôm nay hát rất hay và rất sống động để cho thánh lễ thêm long trọng
và cả hội trường mấy ngàn người vui mừng, ngày Đại lễ như tràn đầy Thánh Thần. Cuối thánh lễ Lm. Antôn Đỗ
Ngọc Hà đại diện Tuyên Úy Đoàn chúc mừng Lm Giuse Huỳnh Công Hạnh và Lm. Phêrô Nguyễn Quân với
nhiệm sở mới. Cảm ơn và chúc hai cha Stêphanô và cha GB Nguyễn Hữu Thy được nghỉ hưu sau mấy mươi năm
phục vụ dân Chúa tốt lành.
Song song với thánh lễ của người lớn thì có thánh lễ dành cho Thiếu nhi và thiếu niên bên phía phòng hội nhỏ do
cha Nguyễn Quốc Triệu và cha Lê Phan đồng tế. Một số Sơ và các anh chị huynh trưởng phụ giúp, đặc biệt có ca
đoàn trẻ đảm trách hát trong thành lễ này nên rất sống động. Các em rất thích và mong năm tới sẽ được tham dự
nữa. Mong là qúy cha, qúy sơ và các anh chị em chúng ta ngày càng giúp các em nhiều hơn nữa... Halleluja.
Buổi chiều có chương trình thi đua thể thao cho thanh niên như đá banh, bóng chuyền, v.v... Ngoài ra còn có sinh
hoạt riêng cho các em thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên.
Vào lúc 16 giờ chầu Thánh Thể đại trào do Lm. Vicent Trần Văn Bằng và 4 sơ phụ trách. Không chỉ cầu nguyện
thay cho mọi người, nhưng bằng cách ngài gợi ý cho chúng ta cùng cầu nguyện, suy gẫm và xét mình trước mặt
Chúa.
Tối Chúa nhật một chương trình văn nghệ thật hay và sôi nổi được điều khiển bởi hai MC. Như Lan và Tiến Nhật
kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với thật nhiều tiết mục ca vũ nhạc kịch và hoạt cảnh. Một số tiết mục thật công phu của
vùng cha Đaminh Trần Mạnh Nam là Hội Trùng Dương, có cả sự cộng tác của ban Văn Vũ Điểm Sáng
Darmstadt, đặc biệt kết thúc tiết mục mọi người cùng đứng lên đồng lòng ca vang bài "Đáp Lời Sông Núi" dưới
ngọn cờ vàng. Còn nhiều tiết mục hấp dẫn nếu ai có tham dự trực tiếp mới cảm nhận được. Phần hai là văn nghệ
của giới trẻ kéo dài đến khoảng 01h00 đêm.
NGÀY BẾ MẠC
Đúng 09h00 theo tiếng chiêng trống vang lên, đoàn đồng tế tiến vào hội trường lớn đến trước thánh tượng Đức
Mẹ La Vang cúi chào và xông hương lên Mẹ. “Lạy Đức Mẹ La Vang! dân Việt nam khắp trên toàn cầu. Lạy Đức
Mẹ La Vang! dân con Việt đồng thanh bái chào! Nơi xứ người tạm dung, nguyện xin Mẹ dìu dắt chúng con. Trên
bước đường ly hương, đoàn chúng con sống trong tình thương” Đoàn kiệu nhịp nhàng đan xen với những chuỗi
ngọc Mân côi và luôn có rất nhiều bài hát về Đức Mẹ. Những lời nguyện xin cho dân tộc Việt Nam, cho quê cha
đất tổ, cho Giáo hội quê nhà và hoàn vũ cũng vang lên khắp chốn. Các em bé với áo dài dân tộc mang theo những
giỏ hoa xinh xắn trông rất vui tươi khi được tung những cánh hoa đẹp lên trước ngai tòa Đức Mẹ.
Trước thánh lễ các em của cộng đoàn ở vùng Mannheim thuộc cha Đaminh Trần Mạnh Nam rất đông đảo, vũ
khúc tiến hoa dâng Đức Mẹ. Những nụ hoa xanh đỏ tím vàng trắng đẹp vô cùng đã được uyển chuyển theo điệu
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nhạc tiến hoa để dâng lên tòa Mẹ. Cả Đại Hội chăm chú dõi theo từng cử động của các em, cùng đồng cảm để
hiệp dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa lòng xinh xắn. Mong rằng chúng ta luôn giữ gìn được những truyền thống
đẹp mãi như thế. Nhất là Đại Hội năm nào cũng dành ngày thứ hai để rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ Maria.
Có lẽ thời gian rước kiệu hôm nay cũng khá dài nên Đức Giám Mục cũng chia sẻ lời Chúa ngắn gọn lại. Ngài
nhấn mạnh về vai trò của Đức Mẹ trong Giáo hội từ ngày sơ khai cho đến bây giờ. Đức Mẹ luôn có một chỗ đứng
rất trang trọng và đặc biệt, Mẹ luôn dõi theo đoàn con cái Mẹ ngay từ khi còn bé nhỏ cho đến lúc đã trưởng thành.
Mẹ không bao giờ rời xa chúng ta đâu.
Từ hôm nay, toàn thể Giáo Hội quyết định lấy ngày thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để thêm một
ngày kính Đức Mẹ là mẹ của Giáo Hội. Để chúng ta ý thức hơn về Đức Mẹ Maria. Hình ảnh mà Chúa Giêsu trao
cho thánh Gioan "Này là Mẹ Con và Ngài quay sang Đức Mẹ và nói: đây là con Mẹ". Cho nên nếu chúng ta trông
cậy ở Đức Mẹ thì không bao giờ Đức Mẹ bỏ rơi chúng ta.
Cuối thánh lễ ông Chủ Tịch GB. Phùng Khải Tuấn thay mặt Đại Hội cảm ơn ĐGM. Emmanuel và tất cả các Lm.
tu sỹ đã hướng dẫn phần tâm linh đã đồng hành cùng chúng con suốt ba ngày thật tốt đẹp.Ông cũng thay mặt Đại
Hội chúc mừng Lm. Dr. Phêrô Nguyễn Trọng Qúy mừng 90 năm tuổi đời và 60 năm Lm. chúc mừng Lm.
Đaminh Nguyễn Ngọc Long 25 năm Lm. Đồng thời chân thành cảm ơn tất cả mọi tham dự viên, mọi ban ngành
đoàn thể đã làm nên ba ngày Đại Hội tốt đẹp này và không quên cảm tạ Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ Maria.
Đẹp thay! Đại Hội Chúa Thánh Thần
Cung đàn tiếng hát đẹp Thiên ân
Từ nam chí bắc thêm tình mến
Vòng tay con Chúa xiết lại gần.
Trầm Hương Thơ
21.05.2018

TIN MUC VU
 Trong vai trò tuyên úy, con xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến mọi thành phần Dân Chúa trong Cộng đồng
LGP thời gian qua đã hy sinh thời gian, sức lực và tài lực để lo các công việc chung, nhất là trong việc tổ
chức Thánh lễ và tiệc mừng ngày 05.05 vừa qua. Con xin ghi nhận tất cả những đóng góp ấy, kể cả những
đóng góp âm thầm qua những lời kinh nguyện của nhiều người để cầu nguyện cho sứ vụ mới của con nơi
đây cũng như tương lai đời sống đức tin của Cộng đồng LGP. Từ nay, những sinh hoạt mục vụ và việc
điều hành chung, kính xin Ban Đại Diện của các cộng đoàn kết hợp và liên lạc trực tiếp với cha
tuyên úy. Trong những trường hợp cấp thiết, kính xin anh chị em liên lạc với con qua số Handy sẽ được
ghi ở cuối tờ TTMV này. Khi gọi vào Handy, xin vui lòng cho hiện số gọi đến.
 Trong 3 tháng cuối năm 2018 (10,11,12), các cộng đoàn hoặc gia đình nào có dịp lễ đặc biệt, xin vui lòng
liên lạc trước với con để tiện việc sắp xếp lịch trình mục vụ.
 Khoảng thời gian từ sau Lễ Phục Sinh đến nay, rất nhiều giáo xứ tổ chức cho các bạn thiếu nhi được rước
lễ lần đầu hoặc lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Vì thế, Cộng đoàn LGP xin có lời chúc mừng các bạn và
chung vui với gia đình các bạn đã được rước Chúa lần đầu hoặc Thêm sức. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh
Thể và các ân ban của Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và nâng đỡ các bạn trong đời sống.
 Cộng đoàn thánh Phêrô Đa (Oldenburg) sẽ mừng lễ kính thánh Bổn Mạng vào thứ Bảy, 09.06. Xin Chúc
mừng anh chị em trong cộng đoàn và xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của thánh Bổn Mạng ban xuống
trên anh chị em những ơn cần thiết.
 Cộng đoàn Thánh Tâm (Beckum) cũng sẽ mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn Mạng của
cộng đoàn vào thứ Bảy, 16.06. Xin có lời chúc mừng anh chị em và xin cho trái tim chúng ta ngày càng
trở nên giống trái tim yêu thương của Chúa Giêsu.
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 Cộng đoàn LGP cũng xin được hân hoan chúc mừng anh chị Phanxico Xavie Nguyễn Hoàng Thông &
Maria Vũ Thị Thy Mai sẽ cử hành Lễ Thành Hôn vào vào thứ Bảy, ngày 09.06.2018 tại
Recklinghausen. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu của đôi bạn hôm nay và mãi mãi.
 Ngày 30.06.2018, cha Phêrô Nguyễn Trọng Quý mà nhiều người trong chúng ta "quý trọng" sẽ mừng lễ kỉ
niệm đặc biệt hiếm có trong đời người: 90 năm tuổi đời và 60 năm hồng ân linh mục. Kính xin cộng
đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho ngài. Chúng con kính chúc cha Phêrô tiếp tục sống vui khỏe với
những tháng ngày còn lại. "Vì chưng tuổi già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải
vì cao niên, nhưng vì người bạc đầu thì khôn ngoan, và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch" (Kn 4,9).
 Cũng ngày cuối cùng của tháng 6, chúng ta còn hân hoan chúc mừng anh chị Giuse Nguyễn Anh Quân &
Têrêsa Nguyễn Thị Minh Nguyệt thuộc cộng đoàn Thánh Mẫu Münster nhân dịp lễ mừng 25 hôn phối.
Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu luôn ở cùng gia đình anh chị để gia đình luôn hòa thuận, yêu thương,
con cái ngoan hiền.
LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐỒNG LGP 2018
Trong năm 2018, Giáo hội Công giáo Việt Nam hân hoan cử hành kỷ niệm 30 năm sự kiện Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II đã long trọng tuyên phong 117 vị Tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh (19.06.1988). Để
mừng kính Các Thánh Tử Đạo và vì lợi ích thiêng liêng của Dân Chúa, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xin Tòa
Ân Giải Tối Cao cho phép mở Năm Thánh và đã được chấp thuận. Theo đó, Năm Thánh Mừng Kính Các Thánh
Tử Đạo Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 19.06.2018 (kỷ niệm ngày phong thánh) đến ngày 24.11.2018 (lễ Các Thánh
Tử Đạo Việt Nam). Cộng đồng LGP chúng ta đã nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm quan thầy. Trong tâm
tình đó, năm nay chúng ta sẽ long trọng mừng lễ này tại TTMV Neuenkirchen vào cuối tuần giữa tháng 9. Đồng
thời, để niềm vui được nhân lên, ngoài việc long trọng cử hành Thánh lễ, trong phần tiệc mừng, chúng ta sẽ kết
hợp thực hiện một chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" với sự đóng góp của mỗi cộng đoàn và các bạn trẻ từ
1 đến 2 tiết mục. Con thiết nghĩ đây là dịp để chúng ta tạo bầu khí thân tình, thông hiểu nhằm tôn vinh Các Thánh
Tử Đạo và mang lại niềm vui cho nhau. Xin Ban Đại Diện các cộng đoàn và các anh chị em được Chúa ban cho
khả năng văn nghệ cộng tác với nhau tìm ý tưởng và bắt đầu chuẩn bị. Những gì cần trao đổi chi tiết, xin cứ liên
lạc với con hoặc những dịp con về dâng lễ nơi các cộng đoàn.

Họp mặt Huynh Trưởng cuối tuần từ 25. – 27. 05. 2018
Cuối tuần qua từ 25.-27.05.2018, nhóm huynh trưởng gồm 25 bạn đã về TTMV Neuenkirchen để tham dự khóa
huấn luyện chuẩn bị cho trại hè năm nay. Trong suốt ngày thứ Bảy, các bạn đã được hai chuyên viên từ Địa phận
Münster đến để hướng dẫn những kỹ năng cần thiết khi làm việc với hiếu nhi. Cha tuyên úy Phêrô Quân cũng
đồng hành và sinh hoạt cùng các bạn. Khóa huấn luyên được kết thúc với Thánh lễ Chúa Nhật kính Chúa Ba Ngôi
tại Nhà Nguyện TTMV. Sau cơm trưa, các bạn chia tay nhau và hẹn gặp lại trong tuần trại hè cuối tháng 7.

Trại hè thiếu nhi 2018 sẽ từ ngày 22.-29.07. 2018
Phụ huynh có thể ghi danh cho các em từ 7 đến 14 tuổi từ ngày 15. 03. 2018 đến hạn chót vào ngày 30. 06. 2018
theo thư đóng dấu bởi bưu điện và khi còn chỗ trống.
Trại hè Thiếu Nhi là một hoạt động tốt đẹp đã có từ rất lâu trong Cộng đồng LGP chúng ta. Tiếp tục phát huy sinh
hoạt bổ ích ấy, trại hè năm nay cũng sẽ diễn ra từ 22. - 29.07.2018 tại TTMV Neuenkirchen. Các mục đích chính
mà trại hè mong muốn mang lại cho các tham dự viên:
 Trao dồi Giáo lý Công giáo và việc thực hành đời sống đạo qua các giờ kinh nguyện, Thánh lễ và các việc
đạo đức khác.
 Vui chơi giải trí sau những tháng ngày học tập ở nhà trường.
 Xây dựng tính cộng đồng, đoàn, đội, nhóm nhằm giúp các em liên kết trong việc chung.
 Rèn luyện tính kỷ luật trong sinh hoạt và đời sống.
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Vì vậy, đến nay nếu gia đình nào có con em trong độ tuổi tham dự mà còn chần chừ chưa đăng ký, xin nhanh tay
đăng ký kẻo bỏ lỡ một cơ hội bởi năm sau đâu giống năm nay!!
Nếu chưa kịp đóng lệ phí khi đăng ký vẫn chưa sao: mang theo tiền khi đưa con đến gia nhập trại!! Ngày đưa con
đến nếu quên thì vẫn còn ngày đến đón con về. Ngày cuối cùng vẫn quên thì lúc đó hãy để con cái về, phụ huynh
ở lại.... lau dọn phòng trừ nợ, hihi!!
Ah còn nữa, trại hè năm nay có gì mới?!
Những điều mới chắc chắn đang còn là những bí mật chưa thể được.... bật mí!! Chỉ xin bật mí một điều: Các bạn
nào đã nhiều năm tham gia trại hè thiếu nhi mà nay tuổi tham dự đã qua mà tuổi làm huynh trưởng chưa tới, các
bạn muốn tiếp tục tham gia thì sao???
- Không sao cả!!!
Hãy nhanh tay bấm điện thoại gọi cho anh Thái Braun để đăng ký vì số lượng có hạn.
Đến đây dịp này, các bạn sẽ tham gia trong vai trò phụ tá huynh trưởng và cha tuyên úy sẽ có chương trình giúp
các bạn được huấn luyện để chuẩn bị hành trang trở thành huynh trưởng tương lai. Với mục đích đó, dĩ nhiên, các
bạn được hoàn toàn miễn phí!! Tuy nhiên quý phụ huynh nào muốn tự nguyện đóng góp, ban tổ chức không nỡ
nào từ chối!!
Còn lại những bí mật khác, xin mời hãy "đến mà xem"!!!

Phiếu Ghi Danh
Trại Hè Thiếu Nhi từ 22.07.- 29.07.2018
Emsdettener Str. 242 a
48485 Neuenkirchen / St. Arnold
Ngày đến: Chúa nhật 22.07.2018 từ 13g15
Ngày về: Chúa nhật 29.07.2018 từ 13g00
Tôi ........................................................................................
(Tên phụ huynh)
...............................................................................................
Địa chỉ (Đường, PLZ, Phố):
...............................................................................................
Điện thoại, E-Mail của phụ huynh
ghi danh cho các con em sau đây:
STT Họ và Tên

Nam
/Nữ

Ngày, tháng
năm sinh

1.
2.
3.

Xin gửi phiếu này về anh Hans Jörg Braun (Thái Braun),
Rheiner Str. 185, 48432 Rheine
hoặc: trungtammucvu@gmail.com
Trại phí:100 €/em. Ghi danh chỉ có giá trị khi đã chuyển tiền. Tổng số tiền sẽ được chuyển vào trương
mục sau đây:
Người nhận Hans Jörg Braun (Thư ký Văn phòng Mục Vụ)
Institut:
Stadtsparkasse Rheine
BIC:
WELADED1RHN
IBAN:DE74 4035 0005 0011 5069 87
ttmv 0618
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Verwendungszweck: Tên các em thiếu nhi và Địa chỉ
(ví dụ: Tuan+Thanh, Bahnhofstr. 21, Neuenkirchen)
Xin lưu ý
Nhập Trại ngày 22. 07. 2018
13g30 Đón tiếp thiếu nhi.
16g00 có Thánh lễ khai mạc trại hè.
Bế mạc Trại Hè ngày 29. 07. 2018
10g30 Thánh lễ bế mạc trại hè.
Xin mời quý phụ huynh cùng tham dự với các em lễ khai mạc và bế mạc trại hè.

LỊch Trình Thánh LỄ
CĐ Thánh Mẫu, Münster, St. Gottfried, Düesbergweg 133.
23.06 TB
14g00 GT; 15g00 Thánh Lễ.
15.07 CN
14g00 GT; 15g00 Thánh Lễ.

CĐ Đức Mẹ Fatima, Ibbenbüren, St. Ludwig, Groner Allee 54.
03.06 CN
14g30 GT, 15g00 Thánh Lễ.
22.07 CN
16g00 Thánh Lễ tại Trung Tâm Mục Vụ.
01.09 TB
14g30 GT, 15g00 TL tại Trung Tâm Mục Vụ.
CĐ Thánh Phêrô Đa, Oldenburg, St. Christophorus, Brookweg 30.
09.06
TB
14g30 GT,15g00 Thánh Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn.
CĐ Thánh Phanxicô Xavie, WHV, St Marien, Otto-Meentz-Str. 23.
01.07
CN
15g00 GT, 15g30 Thánh Lễ.
09.09
CN
15g00 GT, 15g30 Thánh Lễ.
CĐ Đức Mẹ Mân Côi, Recklingh., St. Franziskus, Friedrich-Ebert-Str. 231.
08.07
CN
11g00 GT, 11g30 Thánh Lễ.
26.08
CN
11g00 GT, 11g30 Thánh Lễ.

CĐ Thánh Tâm, Beckum, Kapelle der Liebfrauen, Antoniusstr. 09.
16.06
TB
14g00 GT, 15g00 Thánh Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn.
CĐ Thánh Giuse thợ, Osnabrück, Hl. Familie, Voxtruper Str. 83.
24.06
CN
11g30 Giải tội, 12g00 Thánh lễ.
19.08
CN
11g30 Giải tội, 12g00 Thánh lễ.
CĐ Thánh Martinô, Emden, St. Walburga, Hermann-Löns-Str. 9.
07.07
TB
14g00 GT, 15g00 Thánh lễ.
18.08
TB
14g00 GT, 15g00 Thánh lễ.

CĐ Thánh Giuse, Bremen.
10.06
CN
11g00 GT, 11g30 TL St. Pius, Willakedamm 6.
05.08
CN
14g30 GT, 15g30 TL St. Hildegard,Alfred-Faust-Str. 45.
CĐ Các Thánh TĐVN, Norden, Osterstr. 20, St. Ludgerus.
14.07
TB
14g00 GT, 15g00 Thánh lễ.
08.09. TB
14g00 GT, 15g00 Thánh lễ.
CĐ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Papenburg, St. Josef, Grader Weg 66.
17.06
CN
14g00 GT, 15g00 Thánh lễ.
Đặc trách mục vụ: Lm. Phêrô Nguyễn Quân SVD, Emsdettener Str. 242A, 48485 Neuenkirchen.
Tel: 05973-40255; Handy: 0157-88284500 E-Mail: petquan234@yahoo.com
Thư ký mục vụ: Thái Braun Tel: 01520-1930666
E-Mail: trungtammucvu@gmail.com
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