Lễ Chúa Chiên Nhân Lành 25.4 2021
Kính thăm quý Ông Bà và anh chị em,
Xin chúc mừng Lễ Chúa Chiên Nhân Lành đến mọi người.
Trong bài đọc thứ hai hôm nay, thánh Gioan nhắc nhớ chúng ta về một hồng phúc: “Anh em hãy xem
Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên
Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa” (1Ga 3,1).
“Là con Thiên Chúa” là một hồng phúc lớn lao. Chúng ta hết lòng tri ân cảm tạ Chúa.
Trong tâm tình tạ ơn, Liên Giáo Phận chúng ta chúc mừng và cầu nguyện cho
 Cháu Mia Lê Phương Linh (con anh chị Phương Thuận, CĐ. Thánh Giuse), mới được nhận bí
tích Thánh Thể lần đầu.
 Cháu Mai Vi Lam (con anh chị Tú Trinh, CĐ. Đức Mẹ Mân Côi) mới được nhận bí tích
Thêm Sức.
 Cháu Mai Dorothea và Cháu Mai Amy (con anh chị Đẩu Hiến, CĐ. Đức Mẹ Mân Côi) mới được
nhận bí tích Thêm Sức.
Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót và Mẹ Maria cùng Thánh Cả Giu-se đồng hành và ban tràn đầy
các ân sủng cần thiết trên các Cháu.
Hôm nay trong ngày Lễ Chúa Chiên Nhân Lành, Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi
Thiên Triệu và Dâng Hiến. Vì thế, xin mọi người cùng cầu nguyện cho các Bạn Trẻ mở lòng lắng nghe
và đón nhận tiếng gọi của Chúa, để các bạn dâng hiến đời mình cho Chúa trong việc phục vụ và loan
báo Tin Mừng. Cũng xin mọi người cầu nguyện cho các Linh Mục và các Tu Sĩ nam nữ đang tích cực
sống đời phục vụ, cũng như các đấng đã về hưu.
Để nâng đỡ ơn gọi dâng hiến, cụ thể và đặc biệt trong việc huấn luyện các Tu Sĩ Nam Nữ trẻ trong các
nhà Dòng ở quê hương, cũng như nâng đỡ các Linh Mục và các Sơ đã về hưu, từ nay Liên Giáo Phận
chúng ta cùng có Quỹ hỗ trợ Ơn Gọi Tu Trì.
Xin quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng mở lòng quảng đại cho việc hỗ trợ Ơn Gọi Tu Trì, bằng cách liên
lạc với cha tuyên uý qua số handy (cả Viber và WhatsApp): 0174 810 7479 hoặc
liên lạc với Anh Chị Thu Mạnh (CĐ. Đức Mẹ Mân Côi) qua số điện thoại nhà: 0981 17603 cũng như số
Handy (cả Viber và WhatsApp): 0173 813 5214
Xin chân thành cám ơn tấm lòng tốt lành và quảng đại của mọi người.
Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, Liên Giáo Phận dâng lời cầu nguyện cho hai cụ cao niên đã được
Chúa gọi về. Đó là
Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Loan
thuộc CĐ. Đức Mẹ Mân Côi (Erlangen) được Chúa gọi về ngày 18.3.2021.
Cụ Ông Dominico Nguyễn Văn Miễn
thuộc CĐ. Thánh Gia (Bayreuth) được Chúa gọi về ngày 26.3.2021.

Kính xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria và linh hồn cụ Dominico, cũng như cầu
nguyện cho mọi người trong hai tang quyến.
Đứng trước ngưỡng cửa tháng hoa Đức Mẹ, chúng ta có chương trình cầu nguyện tĩnh tâm với tháng
hoa Đức Mẹ theo tinh thần của thánh Henri Newman. Đây là một điều may mắn, vì chúng ta được
đón nhận một tập sách suy niệm về Đức Mẹ của thánh Henri Newman do Nữ Tu An Bình, Dòng Con
Đức Mẹ Vô Nhiễm, chuyển ngữ qua tiếng Việt.
Cuộc tĩnh tâm trọn vẹn tháng hoa này là cơ hội để chúng ta cùng sống yêu thương và tôn kính Mẹ
Maria. Xin mọi người cùng tham dự. Dưới đây là Flyer về cuộc tĩnh tâm.
Năm nay vì đại dịch chúng ta lại không được tổ chức Đại Hội Công Giáo ở Aschaffenburg, nhưng hy
vọng có chương trình sinh hoạt tĩnh tâm Online trong dịp Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Đại dịch vẫn còn và đã có một số người trong Liên Giáo Phận được chích ngừa. Đó là điều rất tốt!
Tuy nhiên, chúng ta lại tiếp tục cẩn trọng để giữ cho mình và giữ cho người khác.
Hơn nữa, virus đã biến thể đòi hỏi chúng ta cần cẩn trọng hơn nữa.
Cuối cùng, xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót ban tràn đầy sức khoẻ, bình an và che chở tất cả mọi
người. Cũng xin cầu nguyện cho tôi với.
Xin Thánh Cả Giu-se, Hài Nhi Giê-su và Mẹ Maria thương nhìn đến và phù trợ tất cả mọi người
trong Liên Giáo Phận chúng con, đặc biệt các cụ cao niên, những người đau yếu và gặp khó khăn.
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