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      ính thưa quý Ông Bà, 
      Anh Chị Em và các Cháu 
      trong Gia đình Liên Giáo Phận,

Mùa vọng đang dần khép lại. 
Chỉ vài ngày nữa thôi, Hội thánh 
và thế giới sẽ hân hoan đón mừng Đại 
lễ Giáng sinh – lễ của niềm vui và bình an. 
Tuy nhiên, niềm vui chân thật của người 
Kitô hữu không đến từ vui chơi giải trí, nhưng
là gắn liền với một điều sâu xa hơn, đó là 
tương quan với Thiên Chúa: Niềm vui vì 
được Chúa yêu thương; Niềm vui vì có 
Chúa ở cùng. Đó cũng là lời mà thánh Phaolô 
trong Chúa nhật thứ 3 Mùa vọng - Chúa nhật 
Gaudete - Chúa nhật của niềm vui - mời gọi: 
“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa” 
(Pl 4, 4).

Những ngày này của 2 năm về trước, cả thế giới chúng ta 
bị bao trùm bởi bầu khí tang thương chết chóc của đại dịch 

Covid, nhưng nay hoàn cảnh đã khả quan hơn rất nhiều. 
Tuy nhiên, trong lúc đại dịch vẫn chưa kết thúc thì nhiều 

tháng trở lại đây, chiến tranh lại xảy ra tại Ukraine, 
ở một nơi và một thời đại tưởng chừng như không thể. 
Cuộc chiến tranh này không chỉ ảnh hưởng đến người 

dân nơi vùng chiến sự mà còn tác động tiêu cực đến 
kinh tế trên diện rộng: nhiều nhà thờ ở Đức không thể 

bật hệ thống sưởi khi cử hành Thánh lễ; Giá cả gia 
tăng và đời sống khá nhiều bấp bênh. 

Những tác động đó có thể khiến chúng ta 
không cảm thấy an vui.

LÁ THƯ MỤC VỤ

K
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Thế nhưng, trong cái nhìn của đức tin, chắc chắn nhiều anh chị em 
trong chúng ta cũng cảm nhận được rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh 
nào thì chúng ta vẫn còn đó một niềm vui lớn lao vì Thiên Chúa yêu 
thương loài người đến mức ban tặng người Con yêu dấu để làm người 
như chúng ta và ở lại trong thế giới này cho đến tận thế. Cả Hội thánh 
và nhân loại chúng ta cùng chung trên một con thuyền đối diện với 
sóng gió biển đời, nhưng trên con thuyền đó có sự hiện diện của Chúa 
Giêsu, Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Để có thể vượt qua phong ba bão táp, chúng ta được mời gọi gia tăng sự 
hiệp thông với Chúa và hiệp nhất với nhau. Hiệp thông với Chúa bằng 
việc củng cố lại đời sống đức tin và thực hành đức tin. Trở lại tham dự
Thánh lễ và các cử hành phụng vụ trực tiếp thay vì trực tuyến như 
trong thời gian cấp thiết của đại dịch. Củng cố việc lắng nghe và học 
hỏi lời Chúa. Tiếp tục nâng cao đời sống cầu nguyện và kinh nguyện 
cá nhân, gia đình cũng như cộng đoàn. Hiệp thông với nhau cách đặc 
biệt trong thời gian Giáo hội đang hướng đến xây dựng một Hội thánh 
hiệp hành: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Tự bản chất, Hội thánh là 
thánh thiện như trong Kinh Tin kính chúng ta vẫn tuyên xưng. Thế 
nhưng Hội thánh vẫn ôm ấp trong mình những tội nhân không loại trừ 
bất cứ ai hay cấp bậc nào khi chúng ta đều mang thân phận mỏng giòn 
yếu đuối, dễ bị cám dỗ và sa ngã. Do đó, để cho Hội thánh giữ được sự 
thánh thiện và khuôn mặt luôn tươi mới, chúng ta được mời gọi cùng 
nhau bước đi, cùng hiệp thông trong tình huynh đệ để cùng tham gia 
vào sứ vụ chứng nhân Tin mừng. 

Xin các cộng đoàn trong Gia đình Liên Giáo Phận chúng ta: từ Ban 
Đại diện đến mọi thành viên cộng đoàn hãy lưu ý cách đặc biệt chiều 
kích hiệp hành này nơi cộng đoàn địa phương của mình và đặt để 
trong bối cảnh chung với Cộng đoàn Gia đình Liên Giáo Phận. Bởi 
nhờ sự hiệp hành, chúng ta mời gọi được sự tham gia của nhiều người 
để tạo nên sức mạnh khi cùng nhau sống đức tin và thực thi đức ái 
trong tinh thần dấn thân phục vụ Tin mừng. Nhiều cộng đoàn và nhiều 
gia đình chúng ta thời gian qua đã rất quảng đại trong việc giúp đỡ 
cho các chương trình thiện nguyện. 

LÁ THƯ MỤC VỤ
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Chuyện: Quà tặng của ông già Noel
Khi ông già Noel đang đi dạo trong một trung tâm mua sắm thì bất chợt 
có một cô gái xinh đẹp chạy đến nắm tay ông. Cô gái nói:
- Ôi, có phải ông chính là ông già Noel không? Sắp tới Giáng sinh rồi, 
tôi cũng rất muốn được nhận quà đấy.
Ông già Noel suy nghĩ một chút vì trước giờ ông không thực hiện điều 
ước cho người lớn. Tuy vậy, ông ta vẫn nhã nhặn đáp:
- Được, thế cô muốn quà Giáng sinh gì?
Cô gái nũng nịu đáp:
- Tôi thì không cần quà lắm, nhưng ông có thể tặng mẹ tôi một món quà 
được không?
- Tặng quà cho mẹ, cô thật sự rất chu đáo – Không cần nghĩ ngợi, ông già 
Noel mỉm cười nói tiếp.
- Tặng bà đấy một người con rể được không?
- !?!

Ước mong chúng ta cùng tiếp tục sống tinh thần bác ái này trong mùa Giáng 
sinh này và trong năm mới bởi việc quan tâm, chăm sóc những người đau 
khổ và nghèo khó cũng có tầm quan trọng như điều răn yêu mến Chúa. Đồng 
thời, trong dịp Giáng sinh về, hãy dành một niềm vui và sự quan tâm đặc 
biệt đến người khác, khởi đi từ những người trong gia đình đến cộng đoàn và 
những người chúng ta có liên hệ gặp gỡ. Được như thế, tâm hồn mỗi chúng 
ta sẽ là nơi xứng đáng để một lần nữa, Hài Nhi Giêsu được sinh ra. 

Kính chúc Anh Chị Em một mùa Giáng sinh và Năm mới 2023 được nhiều 
ơn lành, bình an và niềm vui trong Chúa. Dẫu cuộc sống vẫn còn đó những 
bấp bênh khiến chúng ta bất an, chúng ta hãy cùng nhau trên con đường 
hiệp hành với niềm tin tưởng cậy trông và phó thác cho sự hiện diện đầy tình 
thương và quyền năng của Chúa.

Thân ái kính chào Anh Chị Em.
Lm. Phêrô Nguyễn Quân, SVD, Emsdettener Str. 242A, 48485 Neuenkirchen 
Tel: 05973.40255, Mobil: 0176.74732012, E-Mail: quan@bistum-muenster.de

Emsdettener Str. 242A / 48485 Neuenkirchen 
Tel.: 05973.40255 / Mobil: 0176.74732012 
E-Mail: quan@bistum-muenster.de
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GÓC HỌC HỎI 

Amen nghĩa là gì?
Trong Thánh lễ, nhiều lần bạn đáp Amen sau những lời nguyện mà 
linh mục chủ tế thay mặt cộng đoàn tuyên đọc. Thí dụ: - „Xin Thiên 
Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống 
muôn đời. Amen“ ... “đến muôn thuở muôn đời. - Amen“. 

Amen là một chữ Do-thái. Các tín hữu thời Cựu ước thường dùng 
Amen để kết thúc lời cầu nguyện của họ. Chúa Kitô cũng đã sử dụng, 
không những lúc Người cầu nguyện, mà còn cả trong lúc giảng dạy 
để nhấn mạnh, làm nổi bật chân lý Người nói: „Amen - Thật - Ta bảo 
thật các ngươi...“ Chúng ta thường gặp ngôn thức này trong Tin mừng. 

Trước kia, sau lời nguyện, người ta thưa „Ước gì được như vậy“. Bây 
giờ người ta thích dùng chữ Amen hơn, vì Ước gì được như vậy không 
thể diễn tả hết được sự phong phú của chữ Amen. 

Khi thưa Amen, người ta không chỉ bày tỏ ước muốn được như vậy, 
mà còn xác nhận một điều chắc chắn. Đó là trường hợp khi vị linh 
mục công bố: „Mình Thánh Chúa Kitô“ và tín hữu thưa „Amen“. Chữ 
Amen ở đây có nghĩa „Vâng! Tôi xác tín Chúa Kitô đến ngự trong tôi 
dưới hình bánh này“. Đó là một điều chắc chắn! 

Học hỏi về Thánh lễ (tiếp theo)
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ĐIỂM TIN - THÔNG TIN

*Việc bầu cử Tân Ban Đại diện: đến 
nay, hầu hết các cộng đoàn đã 
tiến hành bầu xong Tân Ban Đại 
diện cho nhiệm kỳ 01.01.2023 
– 31.12.2025. Tân Ban Đại diện 
sẽ chính thức thi hành nhiệm 
vụ từ ngày 01.01.2023. Ngày 
14.01.2023, Hội đồng Mục vụ 
cùng quý Ban ngành tân – cựu 
sẽ có ngày họp mặt đầu tiên tại 
Trung tâm Mục vụ Neuenkir-
chen. Danh sách Tân Hội đồng 
Mục vụ cùng quý Ban ngành 
sẽ được công bố trên Thông tin 
Mục vụ tháng 02.2023.

*Giáng sinh 2022: Thánh lễ đồng 
tế được cử hành lúc 11 giờ 00 
tại nhà thờ St. Josef và sau đó 
là chương trình liên hoan mừng 
Giáng sinh tại Aula Arnold-Jans-
sen-Gymnasium. Cám ơn quý 
cá nhân và quý cộng đoàn đã 
quảng đại ủng hộ phần ẩm thực 
cho bữa Buffet trong ngày đại 
lễ. Kính mời Anh Chị Em cùng 
gia đình sắp xếp tham dự trong 
tinh thần hiệp hành để cùng hòa 
chung niềm vui “Thiên Chúa ở 
cùng chúng ta”.

***

Khi thưa Amen sau lời nguyện của linh mục chủ tế, điều đó không 
chỉ có nghĩa là ước muốn những lời cầu nguyện đó được chấp nhận, 
nhưng còn nói lên rằng: đó cũng là lời nguyện của chính bạn, và bạn 
muốn tháp nhập vào đó với hết tâm tình. 

Hơn thế nữa, Amen diễn đạt đức tin của toàn cộng đoàn vào sự trung 
tín của Chúa. Người sẽ nhậm lời những gì cộng đoàn cầu xin với niềm 
tin tưởng. Bởi vì căn gốc của chữ Do-thái này có ý nghĩa sự trung 
thành, trung tín. Như thế, khi thưa Amen, chúng ta tung hô sự trung tín 
của Chúa, như lời thánh Phaolô: „Xin Thiên Chúa là Đấng trung tín 
chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi đối với anh em, không phải 
là vừa „Có“ lại vừa „Không“. Quả thế, Con Thiên Chúa là Đức Giêsu 
Kitô, Đấng mà chúng tôi đã rao giảng nơi anh em, [...], nơi Người 
chỉ là „Có“ mà thôi. Bởi chưng bao nhiêu lời hứa của Thiên Chúa đã 
thành „Có“ ở nơi Người. Vì thế nhờ Người mà chúng tôi hô lên lời 
„Amen“ tôn vinh Thiên Chúa“ (2 Cor 1, 18-20).   
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ĐIỂM TIN - THÔNG TIN

Đây cũng là ngày Giáo hội mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. 
Trong ngày này, chúng ta cũng sẽ phó dâng các Ban ngành 
và toàn thể Gia đình Liên Giáo Phận cho sự bảo trợ của Mẹ 
Maria. Kính mời cộng đoàn và quý Ban ngành sắp xếp tham dự.  

Lịch Công giáo năm 2023: theo thông tin của cha đại diện Antôn 
Đỗ Ngọc Hà từ Berlin cho biết: mặc dù đã chuẩn bị sớm nhưng 
phía nhà in vẫn chậm trễ trong việc in Lịch Công giáo năm 2023. 
Vì vậy, đến nay cha tuyên úy vẫn chưa nhận được. Hy vọng sẽ 
sớm có lịch để gởi đến các gia đình. Khi nhận lịch, cũng như mọi 
năm, tùy lòng hảo tâm Anh Chị Em spenden và gom lại cho Ban 
Đại diện cộng đoàn để chuyển cho LĐCG phụ chi cho việc in ấn.

THÁNH LỄ ĐẦU NĂM MỚI 
Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 

14 giờ 00, 01.01.2023
Tại trung tâm Hành hương Đức Mẹ Sầu Bi Bethen

Giáo Phận Münster

St. Marien, An der Wallfahrtskirche 5, 49661 Bethen, Cloppenburg.
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ĐIỂM TIN - THÔNG TIN

CHÚC MỪNG TÂN PHÓ TẾ

Gia đình Liên Giáo Phận xin hân hoan chúc mừng:
Thầy Dominico Nguyễn Văn Sang,

58 tuổi, thuộc Cộng đoàn Thánh Giuse Bremen,
đã được Đức Giám mục Phụ tá Dieter Geerlings truyền chức phó tế 

vĩnh viễn trong Thánh lễ lúc 14 giờ 30 Chúa nhật, 
ngày 13.11.2022 vừa qua tại Nhà thờ Chính Tòa Münster.

Nguyện xin Chúa luôn đồng hành cùng thầy trong sứ vụ rao giảng 
và làm chúng cho Tin mừng. Cũng xin chúc mừng đến hiền thê của 

thầy: Chị Nguyễn Thị Thúy Lan cùng hai cháu Teresa và Simon.
T/M. Gia đình Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück

Lm. Phêrô Nguyễn Quân, SVD

Nhân đây cũng xin giới thiệu đến quý anh em nào muốn tìm hiểu và 
tham gia chương tình đào tạo để trở thành Phó tế vĩnh viễn, xin vào 
trang web của Bistum Münster đọc và có thể tải về tài liệu có tựa đề: 
„Ausbildungsordnung für Ständige Diakone im Bistum Münster“.
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PHÂN ƯU

QUỸ THIỆN NGUYỆN

Quý ân nhân sau đây đã đóng góp cho cộng việc thiện nguyện:
Nhóm Exodus: 300€ (Xây dựng Dòng Ngôi Lời VN)
1 Gđ (Oldenburg): 200€ (Xây dựng Dòng Ngôi Lời VN)
1 Gđ (Norden): 500€ (Quà Giáng sinh trẻ em nghèo)
1 Gđ (Münster): 1000€ (Nồi cháo tình thương)
1 Ẩn danh (Beckum): 150€
Bác Năm (Lingen): 200€
1 Ẩn danh (Cđ Fatima): 50€
Số tiền trên đã được chuyển đến các nơi như quý ân nhân mong muốn.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả những tấm lòng quảng đại của ACE.

Nhận được tin:
Bà Elisabeth Nguyễn Thị Thông

Sinh năm 1941 tại Tường Lộc, Việt Nam,
là thành viên Cộng đoàn Thánh Mẫu, Münster,

đã trút hơi thở cuối cùng trong tay Chúa
lúc 17 giờ 00 ngày 24.11.2022 tại Münster, Đức Quốc,

hưởng thọ 81 tuổi.
Linh mục Tuyên úy, Hội đồng Mục vụ,

Cộng đoàn Thánh Mẫu Münster cùng toàn thể Gia đình Liên Giáo 
Phận Münster & Osnabrück xin thành tâm tiễn biệt người chị em 

và chia sẻ sự bùi ngùi tiếc nhớ đến gia đình anh chị Thiên – Chánh, 
gia đình anh chị Khoa – Phương, gia đình anh chị Nhật – Nhung 

và toàn thể tang quyến.
Xin Anh Chị Em tiếp tục chung lời cầu nguyện: 

Xin Thiên Chúa rộng lòng nhân từ đón nhận linh hồn Elisabeth 
vào chung hưởng sự sống muôn đời.

T/M. Gia đình Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück
Lm. Phêrô Nguyễn Quân, SVD
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LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ

CĐ. Thánh Giuse, Bremen, 
St. Thomas, Grenzwehr 61, 28277 Bremen. 
14 giờ 30 Giải tội; 15 giờ 30: Thánh lễ.

CĐ. Thánh Giuse Thợ, Osnabrück, 
Hl. Familie, Voxtruper Str. 83, 49082 Osnabrück. 
10 giờ 00: Giải tội; 10 giờ 30: Thánh lễ.

CĐ. Thánh Tâm, Beckum, 
Liebfrauenkapelle, Antoniusstr. 9, 59269 Beckum. 
14 giờ 30: Giải tội; 15 giờ 00: Thánh lễ.

TTMV Neuenkirchen, 
St. Josef Kirche, Kirchstraße 9, 48485 Neuenkirchen
11 giờ 00: Đại lễ Mừng Chúa Giáng sinh.
Sau Thánh lễ: Ăn trưa + Văn nghệ 
Tại Aula Arnold-Janssen-Gymnasium
Emsdettener Str. 242, 48485 Neuenkirchen.

TTHH Đức Mẹ Sầu Bi Bethen, 
St. Marien, An der Wallfahrtskirche 5, 
49661 Bethen, Cloppenburg.
14 giờ 00: Thánh lễ đầu năm.

CĐ. Thánh Gia, Werne, 
St. Johannes 13, 59368 Werne, 12 giờ 00: Thánh lễ. 

CĐ. Đức Mẹ Mân Côi, Recklinghausen,
St. Gertrudis, Heidestraße 21, 45659 Recklinghausen.
10 giờ 00: Giải tội; 10 giờ 30: Thánh lễ.

CĐ. CTTĐ VN, Norden, 
St. Ludgerus, Osterstr. 20, 26506 Norden. 
14 giờ 00: Giải tội; 15 giờ 00: Thánh lễ.

CĐ. Thánh Phanxico Xavier, Wilhelmshaven, 
St. Willehad, Bremer Str. 53, 26382 Wilhelmshaven.
15 giờ 00: Giải tội; 15 giờ 30: Thánh lễ.

17.12 TB  

18.12 CN  

18.12 CN 

26.12 CN 

01.01 CN   

08.01 CN    

15.01 CN

21.01 TB

22.01 CN 



12THÔNG TIN MỤC VỤ 12THÔNG TIN MỤC VỤ

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ
CĐ. Thánh Phêrô Đa, Oldenburg, 
St. Christophorus, Brookweg 30, 26127 Oldenburg.
14 giờ 30: Giải tội; 15 giờ 00: Thánh lễ.

CĐ. Thánh Martin, Emden,  
St. Michael, Bollwerkstr. 39, 26725 Emden.
14 giờ 00: Giải tội; 14 giờ 30: Thánh lễ.

CĐ. Thánh Giuse, Bremen, 
St. Pius, Willakedamm 6, 28259 Bremen. 
14 giờ 30 Giải tội; 15 giờ 30: Thánh lễ.

CĐ. Đức Mẹ Vô Nhiễm, Papenburg, 
St. Josef, Grader Weg 66, 26871 Papenburg.
14 giờ 30: Giải tội; 15 giờ 00: Thánh lễ.

CĐ. Thánh Tâm, Beckum, 
Liebfrauenkapelle, Antoniusstr. 9, 59269 Beckum. 
14 giờ 30: Giải tội; 15 giờ 00: Thánh lễ.

CĐ. Thánh Giuse Thợ, Osnabrück, 
Hl. Familie, Voxtruper Str. 83, 49082 Osnabrück. 
10 giờ 00: Giải tội; 10 giờ 30: Thánh lễ.

CĐ. Đức Mẹ Fatima, TTMV Neuenkirchen.
14 giờ 30: Giải tội; 15 giờ 00: Thánh lễ. 

CĐ. Thánh Mẫu, Münster, 
St. Gottfried, Düesbergweg 142, 48153 Münster. 
14 giờ 00: Giải tội; 15 giờ 00: Thánh lễ.

CĐ. CTTĐ VN, Norden, 
St. Ludgerus, Osterstr. 20, 26506 Norden. 
14 giờ 00: Giải tội; 15 giờ 00: Thánh lễ.

CĐ. Thánh Phanxico Xavier, Wilhelmshaven, 
St. Willehad, Bremer Str. 53, 26382 Wilhelmshaven.
15 giờ 00: Giải tội; 15 giờ 30: Thánh lễ.

28.01 TB 

29.01 CN  

04.02 TB 

05.02 CN 

11.02 TB   

12.02 CN   

18.02 TB

19.02 CN

25.02 TB

26.02 CN


