Nürnberg, ngày 07.5.2020

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,

Trong thời gian qua, sống trong bối cảnh của đại dịch thế kỷ, chúng ta đã cùng hiệp thông với toàn
thể Hội Thánh, kiên vững sống Đức Tin qua giờ cầu nguyện trong gia đình, cầu nguyện và cùng
dâng Thánh Lễ trực tuyến, cùng tham dự tĩnh tâm trực tuyến. Đó là hình ảnh Đức Tin sống động
vào Thiên Chúa tình yêu của mọi người được thể hiện giữa lòng cơn đại dịch. Thật vậy, đúng như
Thánh Phao-lô nói, không có gì có thể trách chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa (x.Rm 8,38-39).
Hơn nữa, tôi còn được nghe về những mẫu gương sống tình liên đới và thương xót lẫn nhau của
Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu: Người thì may khẩu trang và gởi đến người khác, người
thì lo giúp mua thức ăn cho người cao niên, người thì luôn quan tâm hỏi thăm đến người sống
trong cách ly, người thì sẵn sàng đóng góp cho Thánh Lễ trực tuyến qua tâm tình cầu nguyện rất
chân thành, người thì mở lòng chia sẻ cho người nghèo đói khổ ở quê hương…
Và còn nhiều cử chỉ thương xót thanh cao khác mà Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu đang
sống và thể hiện.
Tâm tình thương xót của mọi người tương hợp với lời mời gọi của Vị Cha Chung, ĐTC. Phanxicô:
“Dù bị cô lập, nhưng tư tưởng và tinh thần chúng ta có thể đi xa với sự sáng tạo của tình yêu. Đây
là những gì chúng ta cần hôm nay: đó là sự sáng tạo của tình yêu. Đây là điều cần thiết cho ngày
hôm nay: sự sáng tạo của tình yêu… Hãy làm một cử chỉ xót thương đối với những người đau khổ,
với trẻ em và người già” (ĐTC. Phanxico, Thông điệp gởi Dân Chúa về việc cử hành Tuần Thánh
trong đại dịch hiện nay).
Thật đẹp và hạnh phúc, khi nhìn thấy mọi người kiên vững trong cầu nguyện, phó thác trong
quyền năng và lòng thương xót của Chúa, cùng luôn ý thức tập sống thương xót lẫn nhau, như Cha
trên trời là Đấng Thương Xót (x.Lc 6,36). Xin chân thành cám ơn đến tất cả Quý Ông Bà và Anh Chị
Em cùng các Cháu đã làm sống động Đức Tin qua cầu nguyện, qua tình yêu thương và lòng thương
xót mà mọi người đã và đang thể hiện cho nhau.
Giờ đây, trong tháng năm này, đời sống của chúng ta được nới lỏng hơn. Về đời sống Đức Tin, Ba
Giáo Phận bắt đầu chuẩn bị cho việc cử hành Thánh Lễ trong nhà thờ với những điều kiện y tế và
biện pháp xã hội rất chặt chẽ. Giáo Phận Eichstätt bắt đầu có Thánh Lễ từ ngày 04.05.2020. Tổng

Giáo Phận Bamberg bắt đầu có Thánh Lễ từ ngày 10.05.2020. Giáo Phận Würzburg cẩn trọng và từ
04.05.2020 tạm thời cho phép cử hành Phụng Vụ Lời Chúa (không có rước lễ và không có Thánh
Lễ), cho đến khi có thông báo mới của Đức Cha của Giáo Phận.
Về Thánh Lễ tiếng Việt trong các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam thuộc Liên Giáo Phận, sau khi suy
nghĩ và xem xét tình hình, chúng ta chờ đợi thêm thời gian nữa, nghĩa là trong tháng Năm này
chúng ta chưa có Thánh Lễ tiếng Việt ở các Cộng Đoàn. Thay vào đó chúng ta vẫn có Thánh Lễ trực
tuyến vào thứ Ba lúc 20:15, thứ Năm lúc 20:15, thứ Bảy 15:00 và Chúa Nhật lúc 11:00, như từ mấy
tuần nay.
Khi mọi sự được chuẩn bị kỹ lưỡng và đáp ứng được mọi điều kiện và biện pháp y tế và xã hội do
chính quyền và giáo quyền quy định, chúng ta hy vọng có thể có Thánh Lễ tiếng Việt từ tháng Sáu
2020. Tôi sẽ trao đổi với từng Ban Đại Diện của mỗi Cộng Đoàn, để Ban Đại Diện chuẩn bị liên lạc
với Giáo Xứ địa phương, cũng như sắp xếp mọi việc quan trọng và cần thiết cho Cộng Đoàn và cho
Thánh Lễ của Cộng Đoàn.
Khi mọi chuyện khả thi, chúng tôi sẽ có thông báo chương trình Thánh Lễ mới đến Quý Ông Bà và
Anh Chị Em cùng các Cháu.
Xin Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót gìn giữ Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các
Cháu. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta tiếp tục sống Đức Tin và sống lòng thương xót cách sống động.
Xin tín thác Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu cho Mẹ Maria, Nữ Vương Bình An, cho
Thánh Cả Giu-se, cho các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam.
Cũng xin mọi người cầu nguyện cho tôi với.

Hiệp thông trong Đức Tin.
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