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            uý Ông Bà, Anh Chị Em, các bạn Trẻ và các Cháu thân mến,
                Chúng ta đã trải qua vừa tròn một tháng của năm 2023 dương 
lịch. Trong khi đó, hương vị Xuân Dân tộc vẫn còn phảng phất đâu 
đây ngay cả với chúng ta, những người Việt sống ở trời Tây dẫu mừng 
Xuân không trọn vẹn. Một số cộng đoàn có lịch trình Thánh lễ nhân 
dịp đầu Xuân, tâm tình đức tin và truyền thống văn hóa dân tộc đã hòa 
quyện vào nhau để cùng nhau ca tụng Thiên Chúa là Mùa Xuân Vĩnh 
Cửu thì thật là ý nghĩa và hợp lý biết bao.

Khi niềm vui của chúng ta được quyện vào tình thương của Chúa, 
thì niềm vui của mỗi người được trở nên trọn vẹn. Điều này đã được 
thánh Phaolô nhắc các tín hữu của Ngài: “Anh em hãy vui lên trong 
niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em” (Pl 4,4).
Niềm vui khi mùa xuân tự nhiên đến theo một quy luật tuần hoàn. Có 
mùa xuân, bởi vì trái đất vần xoay: xuân - hạ - thu - đông bốn mùa thay 
đổi nối tiếp nhau. Đây là quy luật của Tạo Hóa, cho nên khi mùa xuân 
đến, mọi người, mọi nhà, đều được hưởng niềm vui. 

Nếu xuân tự nhiên nơi đất trời là do quy luật tuần hoàn, thì xuân của 
lòng người hoàn toàn khác, bởi nó không tự đến rồi lại tự đi, mà phải 
do dày công vun đắp mới có được. Vì thế, mùa xuân nơi lòng người, 
mỗi người cảm nghiệm mỗi khác, không ai giống ai. Có người vui kẻ 
buồn; có người hạnh phúc, có kẻ bất an. Cách chung: đón xuân là đón 
cả niềm vui và thắp tràn hy vọng. Thế nhưng giữa bối cảnh hôm nay, 
cuộc chiến giữa trời Tây vẫn đang tiếp diễn và nguy cơ chiến tranh 
lạnh giữa Nga với phương Tây ngày càng thấy có cơ sở rõ ràng. Liệu 
người người có vui khi cuộc sống ngày thêm nhiều bất ổn? Khi suy 
nghĩ như thế, chúng ta thấy, niềm vui của lòng người bị giới hạn vào 
tâm trạng nội tâm, vì thế cảm xúc cũng không giống nhau. Tuy nhiên, 
với người Kitô hữu, chúng ta gặp nhau ở một điểm, đó là mùa xuân 
tự nhiên, kết hợp với lòng người và vươn tới Mùa Xuân Ơn Thánh.

  Q
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Nếu mùa xuân tự nhiên cứ đều đặn tuần hoàn nối tiếp hay mùa xuân 
của lòng người phụ thuộc vào tâm trạng chủ quan, thì Mùa Xuân Ơn 
Thánh là một mùa xuân bất diệt, toàn diện và được trao tặng cho hết 
mọi người. Tuy nhiên, Mùa Xuân Ơn Thánh này lại phụ thuộc vào mỗi 
người, nếu đón nhận thì được dồi dào, phong phú, còn một khi chối từ 
thì trơ trụi, cằn khô.
Một trong những nguyên nhân khiến con người không có Mùa Xuân 
Ơn Thánh, đó là: tâm hồn tràn ngập tội lỗi, ích kỷ, kiêu ngạo, bất 
công.v.v. Với những tình trạng tâm hồn như thế, con người luôn mang 
trong mình một trạng thái bất an, tù túng và sầu thương ảm đạm.
Chỉ khi nào con người biết khôn ngoan quay trở về với Chúa, rộng tay 
làm phúc cho tha nhân và lo sống một cuộc đời thánh thiện, thì sẽ được 
Thiên Chúa thi ân giáng phúc. Lúc đó, con người mới hưởng được 
Mùa Xuân Ơn Thánh. Nói cách khác, lúc đó Mùa Xuân Vĩnh Cửu mới 
hiện về trong tâm hồn chúng ta. 

Hơn bao giờ hết, mùa Chay là khoảng thời gian thích hợp nhất để chúng 
ta thực hiện điều này và đó cũng là lời mời gọi và sứ điệp chính yếu của 
40 ngày chay thánh dành cho mỗi người. Khiêm tốn trở về với thẳm sâu 
cõi lòng để nhận rõ thực trạng đời mình và thành tâm sám hối. Qua đời 
sống cầu nguyện, một cách làm mới lại tương quan giữa chúng ta với 
Chúa đã bị tội lỗi chia cắt và mở rộng đôi tay thực thi bác ái với tha nhân. 
Sự bác ái không loại bỏ cả thái độ và cách cư xử mà chúng ta dành cho 
nhau từ trong gia đình, cộng đoàn cho tới những người chúng ta gặp gỡ.

Ước mong Mùa Xuân Ơn Thánh – Mùa Xuân Vĩnh Cửu luôn ngự trị 
trong tâm hồn của chúng ta, và cả Gia đình Liên Giáo Phận để mỗi 
người chan chứa ân sủng và bình an trong năm mới Quý Mão cũng 
như bước vào mùa Chay Thánh nhiều Ơn Thánh 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

LÁ THƯ MỤC VỤ
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GÓC HỌC HỎI

Tại sao, linh mục chủ tế lại đứng đối diện với cộng đoàn?
Đây là một trong những cải cách phụng vụ thấy rõ nhất của Công Đồng 
Vaticanô II. 
Thời thượng cổ, hầu hết các nhà thờ được xây hướng về phía đông, hướng 
mặt trời mọc, nơi tượng trưng cho sự Sống Lại. Hướng về phía đông khi cầu 
nguyện là một cách muốn cho hiểu rằng cộng đoàn cùng với linh mục chủ 
tế ngỏ lời với Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta cũng biết rằng người Do-thái 
hướng về thành Giêrusalem khi cầu nguyện, và người Hồi giáo hướng về 
thành La Mecque. 
Sau Vaticanô II, linh mục chủ tế không quay lưng về phía cộng đoàn như xưa 
nữa, mà quay mặt về cộng đoàn trong suốt Thánh lễ. Thông thường, chúng ta 
đối diện với người nào đó khi nói chuyện. Do đó thật là hợp lý khi linh mục 
chủ tế hướng về cộng đoàn: chào đầu lễ, bài giảng... Khi linh mục công bố 
Tin mừng, chính là Chúa Kitô nói với dân Người. 
Nhưng khi cầu nguyện thì sao? Khi cầu nguyện, tất cả cùng thưa với Chúa. 
Do đó chúng ta sẽ khó hiểu hơn khi thấy linh mục đứng đối diện với cộng 
đoàn. Thật ra, bàn thờ được đặt giữa linh mục và cộng đoàn. Sự sắp đặt vị trí 
như thế có nghĩa là: Chúa không ở trước mặt chúng ta, nhưng ở giữa chúng 
ta, như lời Ngài xác định „Ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy, 
thì Thầy ở giữa họ.“ (Mt 18, 20). 
Thánh Phaolô có nói: „Đức Kitô ở giữa anh em, Người là niềm hy vọng vinh 
quang !“ (Col 1, 27).   (còn tiếp)

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

Giáo lý về Thánh lễ (tiếp theo)
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* Giáng sinh 2022. Trong niềm vui 
mừng Ngôi Hai Nhập Thể, ngày 
26.12.2022 vừa qua, gần 400 ACE 
từ các cộng đoàn xa gần đã quy tụ 
về TTMV Neuenkirchen để tham dự 
Thánh lễ và liên hoan Giáng sinh. 
Đồng tế và chia sẻ lời Chúa bằng 
ngôn ngữ Đức – Việt trong Thánh 
lễ còn có quý cha Martino Nguyễn 
Thế Hải và cha Gioan Vũ Chí Thiện 
OFM. 
Trước khi 
bước vào 
Thánh lễ, 
các bạn 
thiếu niên 
từ Cộng đoàn 
CTTĐ VN Norden 
đã diễn lại hoạt cảnh Giáng sinh cách 
sốt sắng và sinh động. 

Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí 
trang nghiêm với sự hòa điệu của 
toàn thể cộng đoàn, cách riêng, sự 
cộng tác tích cực của Ban Phụng vụ, 
Ca đoàn Tổng hợp, đội giúp lễ, dâng 
lễ vật và các thừa tác viên đọc sách 
và lời nguyện chung. 

Cám ơn sự quảng đại của ACE đã 
thông công tiền giỏ trong Thánh lễ 
này để gởi về Địa phận Münster giúp 
đỡ người dân ở Phi Châu. Cha xứ St. 
Anna Neuenkirchen sau khi đếm tiền 
giỏ đã viết cho cha Tuyên úy: 
„Guten Morgen Pater Quan, ich 
habe die Kollekte für ADVENIAT 
eingezahlt. Es waren 1291,14€. 
Herzlichen Dank an die Vietname-
sische Gemeinde!“ (Markus).
Niềm vui Giáng sinh còn được tiếp 
nối với bữa liên hoan đã được chuẩn 
bị rất chu đáo tại Aula trường học. Từ 
chiều hôm trước, nhiều ACE trong 
các Ban ngành đã đến TTMV chuẩn 
bị cho ngày đại lễ. Bữa tiệc Buffet với 
những món ăn rất phong phú mang 
đậm hương vị Việt và một chương 
trình văn nghệ với sự dẫn dắt của 
MC Mai Tâm cũng như ban âm thanh
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và ban nhạc đến từ Recklinghausen 
và Oldenburg đã đem đến cho mọi 
người nhiều niềm vui. 

Nhân đây, cha Tuyên úy cũng thay 
lời cho Gia đình LGP chân thành 
cám ơn đến quý cá nhân cũng như 
các cộng đoàn đã ủng hộ phần ẩm 
thực cũng như những công việc khác 
góp phần tổ chức ngày đại lễ được 
tốt đẹp. Cũng mong cộng đoàn thứ 
lỗi cho sự thiếu sót trong công tác tổ 
chức và hy vọng lần sau sẽ làm tốt 
hơn. Số tiền thu được từ sự ủng hộ 
của ACE cho chi phí tổ chức cũng 
như số tiền do bán các bình hoa tổng 
cộng là 1.323€.  Nguyện xin Chúa 
chúc lành cho lòng nhiệt thành cộng 
tác tổ chức của quý Ban ngành và sự 
tham dự trong tinh thần hiệp thông 
và niềm vui sống Tin mừng của tất 
cả ACE.

* Thánh lễ mừng Năm Mới dương lịch 
2023. Lúc 14 giờ 00 ngày 01.01.2023, 
cha Tuyên úy đã cùng cộng đoàn cử 
hành Thánh lễ cầu bình an cho năm 
mới – kính Đức Maria Mẹ Thiên 
Chúa tại Trung tâm Hành hương Đức 
Mẹ Sầu Bi, Bethen, Cloppenburg. 

Đây cũng là ngày bắt đầu nhiệm kỳ 
mới của các Ban ngành trong Gia 
đình LGP. Vì vậy, hiệp ý trong Thánh 
lễ đầu năm, cha Tuyên úy cũng đã 
phó dâng các Ban ngành và toàn 
thể Gia đình LGP chúng ta cho Đức 
Maria, Mẹ Thiên Chúa. Hiện diện và 
phụ lễ còn có thầy Tân Phó tế Domi-
nico Nguyễn Văn Sang. Sau Thánh 
lễ, cộng đoàn đã cùng nhau sum vầy 
trong hội trường nhà xứ để chung vui 
bên tách cà phê, bánh ngọt và những 
câu chuyện trong ngày đầu năm. 

* Tân các Ban ngành nhiệm kỳ 
01.01.2023 – 01.01.2026.
Theo tiến trình chung của việc bầu cử 
Tân Ban Đại diện, đến 31.12.2022, 
11/12 cộng đoàn trong LGP chúng ta
đã tiến hành xong việc bầu cử Tân
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Ban đại diện và cha Tuyên úy cũng 
đã tiến hành bổ nhiệm tương đối đầy 
đủ các Ban Chuyên môn cho nhiệm 
kỳ 3 năm tới:

Các Tân Ban Đại điện:
Cộng đoàn Đức Mẹ Fatima - 
Neuenkirchen
- Bà Maria Lương Thị Ánh Nguyệt - 
Cộng đoàn trưởng
- Bà Maria Cao Thị Bích Quyên - 
Phó nội vụ
- Bà Anna Diệp Thị Bích Liên - Phó 
ngoại vụ
- Ông Đaminh Nguyễn Thanh Châu  
Thư ký
- Bà Maria Nguyễn Thị Phượng - 
Thủ quỹ

Cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi - 
Recklinghausen
- Ông Giuse Hoàng Văn Thanh 
Cộng đoàn trưởng
- Ông Dominico Nguyễn Văn Thành 
Phó nội vụ
- Ông Antôn Nguyễn Hữu Châu - 
Phụng vụ
- Ông Giuse Mai Phú Thịnh - Thánh ca 
- Bà Maria Trịnh T. Mộng Huyền - 
Thủ quỹ

Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm - 
Papenburg
- Bà Anna Nguyễn Thị Mão - Cộng 
đoàn trưởng
- Bà Anna Đỗ Thị Minh Hoa - Thư ký 
& Thủ quỹ

Cộng đoàn CTTĐ VN - Norden
- Ông Vincentê Nguyễn Khắc Điệp - 
Cộng đoàn trưởng
- Ông Phaolô Đinh Công Quyền - 
Phó nội vụ
- Ông Vincentê Nguyễn Minh Tuấn - 
Phó ngoại vụ & Phụng vụ
- Ông Gioan B. Phạm Đức Liêm - 
Thánh ca & Truyền thông
- Ông Phêrô Hoàng Văn Thơm - 
Phụng vụ
- Ông Phêrô Trần Văn Hiệp - Thư ký
- Bà Maria Nguyễn Bùi Minh Uyên 
Thủ quỹ
- Ông Giuse Đinh Văn Chính - 
Khánh tiết
- Bà Têrêsa Nguyễn Thị Hảo - Ủy 
viên truyền thông
- Bà Maria Nguyễn Thị Tố Uyên - 
Ủy viên truyền thông

Cộng đoàn Thánh Gia Werne
- Bà Maria Backhove Thanh Hà - 
Cộng đoàn trưởng
- Ông Giuse Trần Trọng Thể - Cộng 
đoàn phó

Cộng đoàn Thánh Giuse - Bremen
- Ông Giuse Đào Trọng Thiết - Cộng 
đoàn trưởng
- Chị Elisabeth Lý Huyền Ni 
Stefanie - Phó nội vụ
- Ông Vincentê Đào Trọng Anh - Phó 
ngoại vụ
- Bà Teresa Lý Thị Ngọc Phượng - 
Thư ký
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- Ông Giuse Đinh Quang Phước - 
Thủ quỹ

Cộng đoàn Thánh Martin - Emden
- Ông Giuse Phạm Tiến Dũng - 
Cộng đoàn trưởng
- Ông Phêrô Nguyễn Hương Nam – 
Phó nội vụ
- Ông Phêrô Bùi Xuân Định – Phó 
ngoại vụ
- Ông Gioan B. Nguyễn Tường Hùng 
Thư ký
- Bà Maria Hoàng Bùi Thị Ngọc 
Diễm - Thủ quỹ
- Ông Nguyễn Anh Minh - Phụng vụ 
& Thánh ca

Cộng đoàn Thánh Mẫu - Münster
- Ông Antôn Nguyễn Văn Sơn 
Cộng đoàn trưởng
- Bà Maria Nguyễn Thi Kim Thanh 
Phó nội vụ
- Ông Giuse Trần Bảo Long - Phó 
ngoại vụ
- Bà Maria Büscher Thị Ngọc Anh - 
Thủ quỹ
- Ông Daminh Nguyễn Tấn Dũng - 
Thư ký
- Ông Giacôbê Vũ Đức Phúc - Thông 
tin
- Bà Maria Trần Chánh - Ẩm thực
- Bà Rosa Nguyễn Thị Thanh Hà - 
Ẩm thực
- Bà Nguyễn Thị Hạnh - Ẩm thực

Cộng đoàn Thánh Phanxico Xavier 
- Wilhelmshaven
- Bà Maria Nguyễn Thị Hồng - Cộng 
đoàn trưởng
- Bà Maria Đỗ Thị Tuyết Thu - 
Phó nội vụ 
- Ông Phêrô Nguyễn Phương Thế - 
Phó ngoại vụ
- Bà Teresa Tăng Thị Mai - Thủ quỹ
- Bà Teresa Đinh-Katava Oanh 
Thư ký

Cộng đoàn Thánh Phêrô Đa - 
Oldenburg
- Ông Giuse Trần Bình - Cộng đoàn 
trưởng
- Ông Vinh Sơn Nguyễn Quốc Toản 
Phó ngoại vụ
- Ông Giuse Hoàng Hà - Phó nội vụ
- Ông Phêrô Nguyễn Công Viên - 
Thư ký
- Bà Lucia Lê Thị Huyền Trâm - Thủ 
quỹ
- Ông Giuse Đỗ Ngọc Hòa - Ủy viên 
Thánh ca
- Anh Vinh Sơn Lê Tùng - Ủy viên 
Truyền thông

Cộng đoàn Thánh Tâm - Beckum
- Bà Ane Khổng Thị Hạnh - Cộng 
đoàn trưởng
- Ông Dominico Pham Văn Chi - Phó 
ngoại vụ
- Ông Dominico Khổng Hữu Hiên - 
Phó nội vụ
- Bà Maria Khổng Thanh - Thư ký
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Bà Teresa Khổng Thị Chín - Thủ quỹ

* Các Ban Chuyên môn

Ban Phụng vụ:
- Ông Đaminh Nguyễn Thanh Châu
- Bà Maria Cao Thị Bích Quyên
Ban Thánh ca:
- Bà Maria Vũ Thị Hải Giang
- Ông Giuse Đỗ Ngọc Hòa
- Ông Gioan B. Phạm Đức Liêm
Ban Văn nghệ:
- Bà Maria Mai Thị Tâm
- Ban Âm thanh – Nhạc công
- Ông Philipphê Trần Quang Hoàng
- Ông Giuse Hoàng Văn Thanh
- Ông Giacôbê Vũ Đức Phúc
Ban Cao niên:
- Ông Vincentê Nguyễn Văn Bảy
- Ông Gioan B. Phùng Khải Tuấn
- Bà Anna Nguyễn Thị Như Mão
Ban Trật tự:
- Ông Phêrô Nguyễn Thanh Hải
- Ông Antôn Lâm Hoàng Phi Tân
Ban Ẩm Thực:
- Ông Giuse Hoàng Hà
- Bà Maria Vũ Thị Hải Giang
- Bà Teresa Lê Thị Ngọc Yến
Ban Khánh tiết:
- Ông Phêrô Khổng Minh Hoàng
Ban Tiếp tân:
- Ông Gioan B. Phùng Khải Tuấn
Ban Giới trẻ:
- Chị Elisabeth Lý Huyền Ni Stefanie

Ban Huynh trưởng:
- Chị Sandra Thùy Trang
- Nguyễn Anh Phi Jan
Ban Giúp lễ:
- Anh Dominico Nguyễn Minh
- Anh Giuse Trần Phúc
Ban Truyền thông:
- Ông Phêrô Nguyễn Hương Nam
- Ông Antôn Nguyễn Văn Sơn
- Bà Maria Vũ Thị Hải Giang
- Ông Antôn Nguyễn Thanh Sơn

* Họp Các Ban ngành đầu nhiệm kỳ 
mới. Ngày 14.01.2023 vừa qua, 44 
ACE trong các Ban ngành của LGP 
đã tham dự ngày họp tại TTMV 
Neuenkirchen. Cuộc họp trước hết 
là một cuộc gặp gỡ nhau giữa quý 
Ban ngành để gia tăng tình thân hữu. 
Trong cuộc họp, đại diện mỗi cộng 
đoàn đã vắn tắt trình bày những sinh 
hoạt của cộng đoàn mình trong 3 
năm qua cũng như những kế hoạch 
sinh hoạt trong 3 năm tới. Cuộc họp 
đã bàn thảo và biểu quyết một số 
ngày lễ và sinh hoạt chung của LGP. 
Cụ thể, năm nay chúng ta sẽ tạm 
ngưng không tổ chức Lễ CTTĐ VN 
như mọi năm (lý do ở phần thông tin 
tiếp theo) và ngày lễ Giáng sinh của 
Gia đình LGP vẫn sẽ được tổ chức tại 
TTMV vào ngày 26.12.2023. . Đặc 
biệt trong cuộc họp này, quý Ban 
ngành thông qua hình thức bầu cử 
bằng phiếu kín đã bầu chọn một Hội
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Mừng Xuân Quý Mão 2023. 
Vừa qua, một số 
cộng đoàn đã 
có lịch Thánh lễ 
trùng vào hoặc gần với dịp Tết 
Nguyên Đán. Vì vậy, quý Ban Đại 
diện đã rất chủ động cùng với cộng 
đoàn tổ chức Thánh lễ và ăn Tết theo 
truyền thống Giáo hội và dân tộc VN 
nhân dịp Xuân về. Đây là việc làm 

rất đáng khen ngợi, khích lệ và cần 
tiếp tục phát huy 
để một mặt 
chúng ta 
phần nào 
hiệp thông 
với quê 
hương VN đón 
chào Xuân mới,
mặt khác giúp con cháu hiểu và giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng như 
những tâm tình mà Hội Thánh VN 
mời gọi khi liên kết giữa văn hóa và 
đức tin.

ĐIỂM TIN - THÔNG TIN
Đồng Mục Vụ (HĐMV) cho nhiệm 
kỳ 01.03.2023 – 01.03.2026 với kết 
quả như sau:
Ông Giuse Đinh Kim Tân – Chủ tịch
Ông Antôn Nguyễn Văn Sơn – Phó 
chủ tịch ngoại vụ
Ông Vincentê Nguyễn Khắc Điệp – 
Phó chủ tịch nội vụ
Ông Giuse Hoàng Văn Thanh – Thư ký
Chị Elisabeth Lý Huyền Ni Stefanie – 
Thủ quỹ

* Tĩnh Tâm Phục Sinh 2023
Trân trọng kính mời quý Ông Bà và 
Anh Chị Em, các bạn Thanh – Thiếu 
Niên và các cháu Thiếu Nhi đến 
tham dự kỳ Tĩnh Tâm Phục Sinh năm 
2023:
Chủ đề: Hiệp Hành Nên Một Trong 
Tình Yêu Chúa (x. Ga 17,23)
Thuyết trình viên: Cha Tôma Nguyễn 
Đình Anh Nhuệ OFM. Conv. Viện 
trưởng Viện Thần học Giáo hoàng 
Thánh Bonaventure, Roma.
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ĐIỂM TIN - THÔNG TIN
Có chương trình sinh hoạt riêng cho 
các bạn Thanh – Thiếu Niên và các 
cháu Thiếu Nhi.
Thời gian: Từ 10 giờ 00 ngày 07.04 
- Thứ Sáu Tuần Thánh đến 15 giờ 00 
ngày 09.04.2023-Chúa Nhật Phục Sinh.
Tại: Trung Tâm Mục Vụ Neuenkir-
chen, Emsdettener Str. 242, 48485 
Neuenkirchen.
Các thành viên cộng đoàn, xin ghi danh 
và đóng tiền nơi Ban Đại diện Cộng 
đoàn, BĐD tổng kết số người và gửi về 
ông Thư ký TTMV Nguyễn Văn Sơn 
hạn cuối ngày 25.03.2023 qua Email: 
ttmv.neuenkirchen@gmail.com hoặc 
WhatsApp: 0151 58143330.
Lệ phí: Trẻ em dưới 7 tuổi: miễn phí
     Từ 7-14 tuổi: 35€
     Từ 15 tuổi trở lên: 50€
Những Anh Chị Em không thuộc cộng 
đoàn nào mà muốn tham dự, xin ghi danh 
và đóng lệ phí nơi ông Thư ký TTMV 
Nguyễn Văn Sơn qua WhatsApp: 0151 
58143330 với tên, địa chỉ, điện thoại.
Những ai chỉ đến nghe giảng và tham dự 
các cử hành phụng vụ Tam Nhật Thánh 
mà không ngủ lại qua đêm nhưng muốn 
đăng ký suất ăn, Ban Ẩm thực có bán 
các phần ăn với giá phục vụ nhưng với 
điều kiện cũng phải ghi danh nơi ông 
Nguyễn Văn Sơn và cho biết muốn 
đăng ký bữa ăn nào, của ngày nào để 
có sự chuẩn bị. 
Bankverbindung:
Name: Van Son Nguyen
(Sekretär der Vietnam. Mission) 
Institut: DKM Darlehnskasse Münster 
BIC: GENODEM1DKM 

IBAN: DE76 4006 0265 0001 9879 05 
Verwendungszweck:  Phucsinh23, Vor-
name und Adresse (z.B.: Tuan+Thanh, 
Bahnhofstr. 21, Neuenkirchen) 
Các tham dự viên tự mang theo giường 
xếp hoặc Schlafsack để ngủ và dĩ nhiên 
không quên mang theo Gesundheitskarte.
Chỉ nhận số tham dự viên giới hạn từ 
180 - 200 người, hạn chót ghi danh 
đến ngày 20.03.2023

* Trại hè Thiếu nhi năm 2023 sẽ được tổ 
chức tại TTMV Neuenkirchen từ 23.07.-
30.07.2023 dành cho độ tuổi từ 7 – 16 
tuổi. Ban Tổ chức xin phép quý phụ 
huynh kể từ năm nay có sự điều chỉnh 
mức lệ phí bởi mức cũ từ nhiều năm qua, 
nhất là giá cả kể từ khi đại dịch đã tăng 
vọt khiến chi phí tăng lên quá cao. Mặc 
dù mức lệ phí mới đã có chút Angebot 
cho những gia đình có từ 2 cháu trở lên 
nhưng nếu gia đình nào vẫn thực sự gặp 
khó khăn trong khi các cháu vẫn muốn 
tham gia trại hè, xin phụ huynh liên lạc 
trực tiếp với cha Tuyên úy Phêrô Quân 
qua số Handy: 0176 74732012. Xin quý 
phụ huynh vào trang Web: 
www.ttmv.de để tải mẫu ghi danh, 
thông tin sức khỏe và điền những thông 
tin cần thiết trước khi gởi ghi danh cho 
các cháu.

* Đại hội Công giáo năm 2023. Xin ACE 
các cộng đoàn vui lòng đọc thông tin 
và ghi danh, đóng tiền nơi Ban Đại diện 
cộng đoàn mình. Hết thời hạn ghi danh, 
xin quý Ban Đại diện tổng kết và gởi 
về cho ông thư ký TTMV Nguyễn Văn 
Sơn để tổng hợp và chuyển cho LĐCG.
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ĐIỂM TIN - THÔNG TIN
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ĐIỂM TIN - THÔNG TIN

* Lễ CTTĐ VN năm 2023. Kính thưa Gia 
đình LGP, năm 2023 này, cha Giuse 
Nguyễn Trung Điểm, vị cựu Tuyên 
úy khả kính của nhiều ACE trong 
những năm tháng đầu tiên đặt chân 
đến nước Đức, sẽ mừng kỷ niệm 
50 năm hồng ân linh mục vào ngày 
02.09.2023. Qua trao đổi riêng tư, 
được biết cha Giuse rất mong ước 
ngày lễ này có sự hiện của tất cả 
ACE miền Bắc Đức để chung lời tạ 
ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho 
ngài. Nhận thấy đây là dịp đặc biệt 
và cũng khuyến khích ACE tham dự 
trong tình hiệp thông, cuộc họp các 
Ban ngành LGP trong ngày 14.01 
vừa qua đã biểu quyết: năm 2023 này,  

Gia đình LGP chúng ta sẽ không tổ 
chức Lễ CTTĐ VN như thường lệ, để 
ACE tiện việc sắp xếp tham dự Thánh 
lễ ngày 02.09 và không phải liên tục 
đi xa 2 tuần liền. Thông tin cụ thể 
về ngày lễ 50 năm linh mục của cha 
Giuse, xin ACE đợi trong thời gian tới.

* Việc giải tội trước Thánh lễ. Trong 
mỗi dịp lễ cộng đoàn, cha Tuyên 
úy luôn dành ít nhất là 30 phút đến 
một tiếng để ban bí tích Hòa giải. 
Những ACE nào có ý muốn xưng 
tội, hôm đó xin vui lòng dành thời 
gian đến sớm một chút và xét mình 
kỹ lưỡng. Khi xưng tội, xin chỉ 
xưng những tội cần thiết của mình. 
Những ACE nào có nhu cầu được 
chia sẻ hay giải đáp thắc mắc, xin 
liên lạc với cha Tuyên úy ngoài tòa 
giải tội vào những lúc thuận tiện 
hoặc qua điện thoại. Kể từ năm 2023 
này, cha Tuyên úy xin được ngưng 
giải tội 10 phút trước giờ Thánh lễ 
để trở về phòng áo gặp các thừa tác 
viên đọc sách, hướng dẫn các cháu 
giúp lễ những gì cần thiết và cha cần 
vài phút lắng đọng trước khi dâng 
Thánh lễ. Xin những ACE cần xưng 
tội lưu ý giúp cho điều này để tránh 
vào tòa giải tội khi sát giờ lễ. Cám ơn 
sự thông cảm của ACE.
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PHÂN ƯU

ĐIỂM TIN - THÔNG TIN

Nhận được tin:

Bà Maria Nguyễn Thị Lang, 
sinh năm 1935 tại Khánh Hòa, Việt Nam, 

là thân mẫu của Ông Nguyễn Bá Tiên, 
cựu Chủ tịch BCH LGP MS & OS, 

thuộc Cộng đoàn Thánh Giuse Thợ, Osnabrück, 
đã trút hơi thở cuối cùng trong tay Chúa 

vào lúc 22 giờ 43 ngày 14.01.2023 
tại Sài gòn, Việt Nam, hưởng thọ 88 tuổi.

Linh mục Tuyên úy, Hội đồng Mục vụ, 
Cộng đoàn Thánh Giuse Thợ Osnabrück

cùng toàn thể Gia đình Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück 
xin thành kính phân ưu đến cụ ông Nguyễn Bá Học, 

gia đình ông bà Tiên – Nguyệt cùng toàn thể tang quyến.

Xin cộng đồng tiếp tục chung lời cầu nguyện, 
xin Thiên Chúa rộng lòng nhân từđón nhận linh hồn Maria 

vào hưởng tôn nhan Ngài.
T/M. Gia đình Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück

Lm. Phêrô Nguyễn Quân, SVD

 * Những sinh hoạt chung tại TTMV Neuenkirchen trong năm 2023
 
 31.03.-02.04.2023 Khóa Huấn luyện Huynh trưởng 1
 06.04.-09.04.2023 Tĩnh tâm Phục sinh
 12.05.-14.05.2023 Khóa Huấn luyện Huynh trưởng 2
 24.06.-25.06.2023 Họp mặt Ca đoàn Tổng hợp
 08.07.2023  Ngày họp mặt những bậc cao niên
 23.07.-30.07.2023 Trại hè Thiếu nhi
 08.09.-10.09.2023 Trại Gia đình
 13.10.-15.10.2023 Gặp mặt Huynh trưởng sau trại hè
 28.10.2023  Họp Các Ban ngành 2
 01.12.-03.12.2023 Trại Giới trẻ - Thanh niên Công giáo
 26.12.2023  Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh
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QUỸ THIỆN NGUYỆN

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.
14 giờ 30: Giải tội; 15 giờ 00: Thánh lễ.

04.02  TB  

05.02  CN  

11.02  TB 

12.02  CN 

18.02  TB 

19.02  CN    

25.02  TB

26.02  CN

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ

Thời gian qua, quý ACE đã đóng góp cho Quỹ Thiện nguyện:
  Chị Ngọc (Osnabrück): 150€
  Bác Sung (Osnabrück): 400€
  AC. Châu – Hưng (Oldenburg): 200€
  AC. Hùng – Hương (Emden): 100€
  Ẩn danh (Beckum) 100€
  Ẩn danh: 200€
  Tổng cộng đến ngày 31.01.2023 là: 1.150€
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LỊCH TRÌNH 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 Gia, Werne, 
St. Johannes 13, 59368 Werne, 12 giờ 00: 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 Giuse, Bremen, 
St. Hildegard, Alfred-Faust-Straße 45, 28277 Bremen. 
14 giờ 30 Giải tội; 15 giờ 30: Thánh lễ mừng Bổn mạng.

CĐ. Thánh Mẫu, Münster, 
St. Gottfried, Düesbergweg 142. 48153 Münster. 
14 giờ 30: Giải tội; 15 giờ 30: Thánh lễ. 
(Lưu ý: trễ hơn thường lệ 30 phút).

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

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

THỨ NĂM TUẦN THÁNH, Kapelle AJG, 
Emsdettener Str. 242, 48485 Neuenkirchen.
18 giờ 00: Thánh lễ Tiệc ly 
(dành cho BTC khóa tĩnh tâm và những ai muốn tham dự)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH, St. Josef Kirche, 
Kirchstraße 9, 48485 Neuenkirchen.
15 giờ 00: Tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa.

THỨ BẢY TUẦN THÁNH, St. Josef Kirche, 
Kirchstraße 9, 48485 Neuenkirchen.
21 giờ 00: Cử hành đêm Vọng Phục sinh.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH, St. Josef Kirche, 
Kirchstraße 9, 48485 Neuenkirchen.
11 giờ 00: Đại lễ Mừng Chúa Phục Sinh.

05.03  CN  

12.03  CN 

18.03  TB

19.03  CN   

25.03  TB    

26.03  CN

02.04  CN

06.04

07.04

08.04

09.04 

  

PHỤNG VỤ TAM NHẬT THÁNH VÀ CHÚA NHẬT PHỤC SINH


