Nürnberg ngày 22.12.2020
Kính thăm Quý Ông Bà, Anh Chị Em và các Cháu,
cùng các Anh Chị trong Ban Chấp Hành Liên Giáo Phận và trong Ban Đại Diện các Cộng Đoàn,
Mùa Vọng chuẩn bị khép lại, để mùa Giáng Sinh mở ra. Đây là lúc thời gian chuyển biến với nhiều sự
kiện và biến cố, đặc biệt trong thời của đại dịch.
Trong Thư Mục Vụ đặc biệt số 8 này, xin gởi đến mọi người vài tâm tình.
1. Lời cám ơn. Nhìn lại hành trình năm qua với nhiều biến động bởi đại dịch Covid, nhưng Liên Giáo
Phận chúng ta vẫn đón nhận được nhiều ơn lành của Thiên Chúa, cũng như đón nhận rất nhiều tấm
lòng quảng đại hy sinh và dấn thân của quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu trong mọi phương
diện, từ Thánh Lễ trực tuyến đến quan tâm và hỏi thăm nhau, cũng như cùng chung sức đóng góp giúp
những người nghèo bất hạnh và đói khổ trên tinh thần tương thân tương ái…
Xin tri ân cảm tạ Thiên Chúa và xin cám ơn từng người trong Liên Giáo Phận về tấm lòng thật tốt lành
và bác ái. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả chúng ta.
2. Tạ ơn và cầu nguyện. Trong thời gian hai tháng qua, dù bị giới hạn bởi đại dịch, Liên Giáo Phận chúng
ta cũng có hai cháu được nhận bí tích Thêm Sức. Chúng ta chúc mừng, và tạ ơn cùng cầu nguyện cho
hai cháu cùng gia đình:
Cháu Hoàng Thiên Kim Mary (CĐ. Thánh Giuse);
Cháu Amelie Hương Thuỳ (CĐ. Thánh Giuse).
3. Sự ra đi thật bất ngờ trong tháng 11 của bốn người thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi.
Mọi người trong Liên Giáo Phận dù muốn hay không cũng phải dừng bước và đặt lại câu hỏi: “Tại sao
lại liên tục như vậy và Chúa muốn nói với chúng ta điều gì qua biến cố này?”
Đầu tiên thiết nghĩ Chúa nhắc nhớ chúng ta biết thương xót lẫn nhau: “thương chôn xác kẻ chết”. Điều
này đã được Ban Đại Diện CĐ. Đức Mẹ Mân Côi và nhiều Anh Chị Em thực thi cách rất tốt đẹp, qua việc
cộng tác với các tang quyến và cha tuyên uý, để lo bốn đám tang ngay trong bối cảnh của đại dịch. Qua
đó tang quyến được an ủi rất nhiều. Trong tâm tình thương xót này, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho
linh hồn Phê-rô Phạm Phú Hải, linh hồn Gioan Baotixita Lê Minh Hoàng, linh hồn Anna Hoàng Thị Tứ và
linh hồn Maria Bùi Thị Quý.
Tiếp đến, có lẽ Chúa nhắc nhớ tất cả chúng ta qua bốn sự ra đi bất ngờ, cũng như trong bầu khí của
tháng các linh hồn và trong mùa Vọng, là phải “tỉnh thức và cầu nguyện”. Tỉnh thức trong lời nói, trong
suy nghĩ, trong hành vi và hành động, để “gạn đục khơi trong”, loại bỏ mọi điều tiêu cực làm cho tâm
hồn ra nặng nề, để nhờ đó “cái tâm” được thanh thoát sẵn sàng đón mời Chúa đến, Đấng đến như kẻ
trộm và không bao giờ báo trước. Cầu nguyện là khiêm tốn ý thức thân phận bụi tro của mình, cầu
nguyện để tránh cao ngạo và ảo tưởng nghĩ rằng “Cái chết không thể đụng tới tôi được”, ngược lại biết
suy nghĩ đến cái chết của mình mà chuẩn bị. Như thế, cầu nguyện và tỉnh thức giúp chúng ta biết sống
mỗi ngày tốt đẹp nhất, như đó là ngày cuối cùng của đời mình.
Ngoài ra, có người trong Liên Giáo Phận đặt một câu hỏi: “Người Ki-tô hữu phải mang những gì làm
hành trang trước khi gặp Chúa ở đời sau?”. Thánh Gioan Thánh Giá nói: “Ngày cuối đời của chúng ta,
Thiên Chúa phán xét chúng ta dựa trên Đức Ái”. Thật vậy, tại toà phán xét Chúa không hỏi chúng về sự

giàu có của chúng ta, Chúa cũng không hỏi chúng ta có bao nhiêu bằng cấp, Chúa cũng chẳng hỏi chúng
ta đã làm được nhiều điều lớn lao cho xã hội và cho Giáo Hội. Điều Chúa hỏi chúng ta là: Con đã yêu
thương anh chị em như thế nào? Con đã đưa yêu thương vào trong phục vụ, yêu thương trong suy nghĩ,
yêu thương trong lời nói, yêu thương trong hành động ra sao?
4. Đại dịch và phong toả. Trong đại dịch có biết bao giới hạn, nhưng dù sao, chúng ta vẫn tri ân cảm tạ
Thiên Chúa cho các Cộng Đoàn trong Liên Giáo Phận có Thánh Lễ thường xuyên, đặc biệt Thánh Lễ Giáng
Sinh. Ngoài ra, trong Liên Giáo Phận chúng ta có một số người không tránh khỏi bị lây nhiễm, chúng ta
cầu nguyện cho Anh Chị Em đó cách đặc biệt, để họ vượt qua thời gian thử thách và mau chóng hồi
phục. Lời cầu nguyện chúng ta cũng hướng đến một số bác sĩ, y tá và nhân viên y tế thuộc Liên Giáo
Phận đang ở tại tuyến đầu, nỗ lực và hy sinh phục vụ những người bị lây nhiễm Covid ở các nhà thương
và trung tâm y tế. Xin Chúa gìn giữ các Anh Chị Em này cách riêng. Cũng xin Thiên Chúa quyền năng gìn
giữ mỗi người trong Liên Giáo Phận chúng ta.
5. Năm Thánh Giuse. Để kỷ niệm năm thứ 150 ngày Đức Chân Phúc Piô IX tôn vinh Thánh Giuse là Bổn
Mạng của Giáo Hội Hoàn Vũ, Tòa Thánh công bố Năm Thánh Giuse bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm
2020 tới ngày 8 tháng 12 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông Thư Patris Corde (Bằng
Trái Tim Người Cha). Trong năm thánh Giuse Tòa Ân Giải Tối Cao công bố các cách thức giúp tín hữu
nhận được ơn toàn xá. Để giúp chúng ta đón nhận ơn toàn xá, chúng tôi kính mời Quý Ông Bà và Anh
Chị Em cùng Các Cháu „Hãy đến cùng Thánh Giuse“ cầu nguyện với Ngài, và cầu nguyện cho các người
đau yếu và các người gặp khó khăn, vào mỗi thứ Tư trong suốt Năm Thánh qua phương tiện Online
“Zoom” và “Youtube” (bắt đầu vào thứ Tư 23.12.2020).
Ai không quen vào Zoom, có thể vào Youtube qua trang nhà của Liên Giáo Phận: liengiaophan.de



Thời gian mỗi thứ Tư trong tuần:
Cách thức qua Zoom (và Youtube):

Lúc 20:00 đến 20:30.
ID: 997 997 2020 / Password: Magis20

6. Trau dồi đời sống Đức Tin và tâm linh. Theo nhu cầu của Anh Chị Em về việc được đào sâu và nắm
vững Giáo Lý Công Giáo, mà các Anh Chị Em đã được học trước đây quá lâu rồi, cũng như trau dồi thêm
về Lời Chúa và đời sống tâm linh để sống Đức Tin vững vàng và tốt hơn, dự trù có chương trình huấn
luyện thật nhẹ nhàng dành cho tất cả các Anh Chị Em giáo dân và những ai có lòng ao ước.
Chúng ta cùng học hỏi và trao đổi chung với nhau từ những điều rất dễ và đơn giản về đời sống Đức
Tin, đặc biệt cùng giúp nhau sống đời sống tâm linh qua tình thân, qua cầu nguyện, hành hương và
những việc thiêng liêng nhẹ nhàng thật tốt. Dự trù chương trình sẽ khởi sự vào mùa Chay hoặc mùa
Phục Sinh 2021. Hy vọng với ơn soi sáng của Chúa, có thể một số Cha ở các vùng khác có thể cùng làm
việc chung với Liên Giáo Phận chúng ta, hầu hữu ích cho nhiều Anh Chị Em Giáo Dân. Xin cầu nguyện!
7. Thánh Lễ Giáng Sinh và Thánh Lễ Cộng Đoàn năm 2021. Thánh Lễ Giáng Sinh năm nay được cử hành
tại CĐ. La Vang ngày 20.12 ở Aschaffenburg, tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 24.12 ở Nürnberg,
tại CĐ. Thánh Giuse vào ngày 25.12 ở Zeil am Main và tại CĐ. Thánh Tâm vào ngày 26.12 ở Schweinfurt.
Ai muốn tham dự Thánh Lễ Giáng Sinh, xin liên lạc với Ban Đại Diện của Cộng Đoàn. Chương trình Thánh
Lễ 2021 đã được gởi đến Ban Đại Diện các Cộng Đoàn, cũng như chương trình Thánh Lễ theo chu kỳ 03
tháng sẽ được đăng trên Thư Mục Vụ.
Lm. Tuyên Uý GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

Kính chúc Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu
mừng Chúa Giáng Sinh trong an bình, tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa,
cùng một năm mới với sức khoẻ và an khang. Xin Chúa luôn ở bên và gìn giữ tất cả chúng ta.

