Nürnberg, ngày 29.7.2022

Kính gởi Ban Đại Diện Liên Giáo Phận,
Kính gởi Ban Đại Diện các Cộng Đoàn thuộc Liên Giáo Phận,
Kính gởi Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu,

“Thiên Chúa tạo ra làn gió, đưa lại những âm thanh thật dịu ngọt, Thiên Chúa đã để cho các loài
hoa tươi nở với sức sống mãnh liệt. Tất cả Ngài làm cho ta. Vì thế, ta được thưởng thức và tận
hưởng.Tại sao ta lại không vui mừng về các điều đó?” (Thánh Hildegar von Bingen).

Với lời của thánh Hildegar chúng ta tri ân cảm tạ Chúa về mùa hè với nhiều nắng ấm và cũng là thời
gian để mọi người nghỉ ngơi và đón nhận sức sống mới.
Trước khi mọi người bước vào mùa hè, xin gởi THƯ MỤC VỤ mới với các tâm tình sau:
- Tạ ơn Chúa về cuộc hành hương Đức Mẹ Altötting. Cuộc hành hương vào ngày thứ bảy
11.6.2022 chung với vùng của cha Hạnh (Rottenburg – Stuttgart) đã để lại nhiều dấu ấn thiêng liêng
và sâu lắng. Có khoảng 150 người tham dự. Đặc biệt hai cha và hai vùng đã phối hợp nhịp nhàng
cùng thực hiện chương trình với chủ đề “Hoa Dâng Mẹ” thật ý nghĩa. Ngoài việc hành hương Đức
Mẹ, mọi người còn được viếng thăm mộ thánh Bruder Konrad. Một vị thánh đơn sơ thánh thiện,
với 41 năm giữ cửa nhà Dòng. Ngài là mẫu gương cầu nguyện, thánh thiện, đơn sơ hiền lành và kiên
nhẫn. Một lời ngài nói thật sâu sắc: “Mỗi lần nhìn lên Thánh Giá Chúa Giê-su, tôi học biết nên nói
năng, xử sự với anh chị em như thế nào cho tốt nhất”.
Cuộc hành hương Đức Mẹ Altötting là dịp để giáo dân ở hai vùng làm quen, gặp gỡ và chia sẻ. Trong
tương lai hai cha sẽ tiếp tục suy nghĩ để hai vùng chúng ta có những dịp gặp gỡ và chia sẻ chung. Xin
coi một vài hình ảnh ở dưới.
- Tạ ơn Chúa về hành hương ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa ở Walldürn: Với sự đề nghị và khao
khát của một số anh chị em, cha tuyên úy cùng với một nhóm nhỏ khoảng gần 20 người đã hành
hương đến Walldürn nhân ngày lễ trọng thể Mình Máu Thánh Chúa. Tại Walldürn có phép lạ Máu
Thánh Chúa vào khoảng năm 1300. Từ đó rất nhiều người ở Đức đến đây hành hương kính viếng và
thờ lạy Thánh Thể Chúa, đặc biệt vào thời gian trước và sau Lễ Mình Máu Thánh Chúa hàng năm.
Cuộc hành hương được bắt đầu với Thánh Lễ trọng thể với giáo xứ người Đức cùng đoàn người
hành hương. Sau đó là cuộc rước kiệu Thánh Thể và tấm khăn thánh thấm Máu Thánh Chúa rất sốt
sắng và long trọng. Sau dịp hành hương này, các anh chị em mong muốn mỗi năm được đến
Walldürn hành hương vào dịp Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Xin coi một vài hình ảnh ở dưới.

- Họp thường niên Liên Giáo Phận vào thứ bảy ngày 10.9.2022: Sau mấy năm không tổ chức được
cuộc họp thường niên, Liên Giáo Phận năm nay tổ chức cuộc họp thường niên.
Thời gian từ 10:00 đến 17:00 thứ bảy ngày 10.9.2022. Địa điểm ở tại Hội trường Giáo Xứ St. Georg.
Hauptstrasse 51. 97453 Schonnungen. Thành phần tham dự gồm cha tuyên úy, Ban Chấp Hành Liên
Giáo Phận, Ban Đại Diện các Cộng Đoàn và một số anh chị em Giáo Dân. Thư mời sẽ được gởi đi.
- Hành hương Liên Giáo Phận tại Vierzehnheiligen vào Chúa Nhật 02.10.2022: Vierzehnheiligen là
một địa điểm hành hương nổi tiếng đối với người Công Giáo ở Bayern. Chuyện kể lại vào năm 14451446: một người chăn chiên tên là Hermann Leicht một vài lần chứng kiến cảnh tượng một hài nhi
khóc và lần cuối không chỉ nhìn thấy hài nhi, mà quanh hài nhi có thêm 14 vị thánh cứu giúp người
đau yếu và bất hạnh. Hài nhi có một cây thánh giá đỏ ở trên trái tim đã nói với người chăn chiên
Hermann, cần phải xây một nhà nguyện tại mảnh đất này, để mọi người đau yếu đến hành hương
cầu nguyện xin ơn Chúa cứu giúp. Sau đó người ta đã xây một nhà nguyện nhỏ. Vào ngày 20.7.1446
phép lạ cứu chữa một em gái thập tử nhất sinh đã xảy ra. Từ đó người ta bắt đầu tuôn đến
Vierzehnheiligen hành hương cầu nguyện, để xin 14 vị thánh giúp đỡ và chuyển cầu cho người đau
yếu và bất hạnh. Năm nay, Liên Giáo Phận chúng ta sẽ hành hương với tâm tình dâng Chúa cùng 14
vị thánh và Mẹ Maria cùng thánh Cả Giu-se những đau bệnh và khó khăn, để xin Chúa cứu chữa và
ban bình an. Chương trình cụ thể cùng địa chỉ, xin coi ở dưới.
- Nghỉ ngơi mùa hè 2022: Theo như truyền thống, vào tháng 8 hàng năm Liên Giáo Phận nghỉ hè.
Không có thánh lễ ở các Cộng Đoàn. Cha tuyên úy cũng đi nghỉ và đi giúp tĩnh tâm cho các Sơ trong
suốt tháng 8. Các việc mục vụ cần thiết xin mỗi người và mỗi gia đình liên lạc trực tiếp với cha xứ
Đức ở địa phương. Mến chúc mọi người có những ngày hè an bình, nghỉ ngơi thật tốt.
Xin Thiên Chúa toàn năng, cùng Mẹ Maria và thánh cả Giuse gìn giữ mỗi người trong Liên Giáo Phận
trong lòng thương xót bao la của các Ngài.

Hiệp thông trong Đức Tin.
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