
 

Nürnberg, ngày 29.5.2020 

 

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, 

 

Xin chúc mừng Đại Lễ Đức Chúa Thánh Thần đến mọi người. 

Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, là món quà của Thiên Chúa Cha và Chúa Giê-su ban tặng.  

Chúng ta tri ân và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi vô ngần. 

Chúng ta cũng xin Chúa giúp chúng ta biết mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần, và khiêm tốn để 

Người hướng dẫn chúng ta trên hành trình Đức Tin. 

 

Đặc biệt để chuẩn bị mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần, Liên Giáo Phận chúng ta có tĩnh tâm trực tuyến 

vào thứ Bảy 30.05.2020, do linh mục Cao Gia An, Dòng Tên, hiện đang tu học ở Roma giúp. 

Đề tài: Chúa Thánh Thần và sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Bắt đầu lúc 09:30 và kết thúc tĩnh tâm lúc 

12:00. Sau đó lúc 15:00 có Thánh Lễ Vọng tôn vinh Chúa Thánh Thần. Các bạn trẻ cộng tác trong 

Thánh Lễ này. 

 

Như thế là cả ba Giáo Phận Bamberg, Eichstätt và Würzburg đã có Thánh Lễ trở lại. Vì thế, chúng ta 

cũng bắt đầu chuẩn bị cho Thánh Lễ bằng tiếng Việt cho các Cộng Đoàn trong Liên Giáo Phận. 

 

Như các Giáo Xứ địa phương, chúng ta cần phải tuân thủ mọi biện pháp cần thiết của Giáo Quyền. 

Cụ thể, xin Ban Đại Diện của mỗi Cộng Đoàn cùng giúp cha tuyên uý chuẩn bị cho các Thánh Lễ ở các 

Cộng Đoàn dựa trên các điểm sau: 

1. Không vượt quá số người tham dự theo quy định của nhà thờ sở tại. 

2. Ghi danh số người tham dự với Ban Đại Diện của Cộng Đoàn (Tên, địa chỉ, điện thoại). 

3. Chú ý lối ra – vào nhà thờ và chỗ ngồi. Ngồi cách nhau ít nhất 1,5 m.  

Các thành viên trong một nhà được ngồi chung. 

4. Đeo khẩu trang che miệng và mũi, khi tham dự Thánh Lễ. 

5. Khử trùng tay ngay khi bước vào nhà thờ. 

6. Tạm thời không cần sự trợ giúp của các cháu giúp lễ. 

7. Không có ca đoàn. Hát cộng đồng với hai bài hát: lúc đầu lễ và lúc kết lễ.  

Bộ lễ sẽ được đọc. 

8. Khi chúc bình an chỉ cúi đầu. 

9. Rước lễ bằng tay và tuân thủ theo quy định cách thức rước lễ của nhà thờ sở tại.  

10. Rổ quyên tiền không được chuyển đi, để một nơi cố định ở cuối nhà thờ. 

11. Quý cụ cao niên và những người mắc bệnh về đường hô hấp hay những người thuộc nhóm 

rủi ro cao được khuyến khích nên ở nhà cầu nguyện và xem Thánh Lễ trực tuyến của Liên 

Giáo Phận vào chiều thứ Bảy lúc 15:30 hằng tuần (Vorabendmesse – Thánh Lễ theo nghi 

thức Chúa Nhật). 



Chúng ta nghiêm túc giữ các biện pháp y tế và quy định của Giáo Quyền. Xin các Anh Chị Em trong 

Ban Đại Diện các Cộng Đoàn cùng chịu trách nhiệm lo tổ chức chuẩn bị Thánh Lễ. 

Chương trình Thánh Lễ Cộng Đoàn tháng 6.2020: 

 

- Chúa Nhật 07.6: CĐ. Mân Côi (ở Erlangen). 

- Chúa Nhật 14.06 CĐ. La Vang (ở Aschaffenburg).  

- Chúa Nhật 21.06 CĐ. Thánh Tâm (ở Schweinfurt). 

- Chúa Nhật 28.6 CĐ. Thánh Giu-se (Zeil am Main). 

 

Ngoài ra, Liên Giáo Phận chúng ta vẫn có chương trình Thánh Lễ trực tuyến vào mỗi ngày thứ Ba lúc 

20:15 và mỗi thứ Bảy lúc 15:30. Đặc biệt Thánh Lễ thứ Bảy được cử hành theo nghi thức Thánh Lễ 

Chúa Nhật (Xin coi tờ chương trình ở dưới).  

 

Về ngày hành hương Liên Giáo Phận Chúa Nhật 19.07.2020, vì đại dịch vẫn còn đang tiếp diễn, nên 

năm nay chúng ta không tổ chức được.  

 

Xin Chúa thánh Thần ở cùng tất cả mọi người chúng ta.  

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 dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. 

 

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. 

Lm. Tuyên uý:  GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. 

 


