
 
Nürnberg, ngày 30.10.2020 

 

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 mở đầu Thư Mục Vụ đặc biệt số 7 với tâm tình tín thác mỗi người trong Liên Giáo Phận, từ Em Bé 
mới sinh đến Cụ Cao Niên, vào bàn tay giàu lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa. 
  

Hiện nay khắp nơi ở Đức đại dịch tái bùng phát mạnh hơn trước đây. Vừa qua tin tức đưa ra con số 
người bị nhiễm Covid cao nhất ở Đức tính từ trước tới nay: chỉ trong ngày 30.10.2020 số người lây 
nhiễm là 18 681 người. Vì thế, xin mỗi người chúng ta chú ý đến sức khoẻ của mình và chú ý đến sức 
khoẻ của người khác, bằng cách nghiêm túc giữ các quy định của chính quyền và giáo quyền, như đeo 
khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay và khử trùng tay… 
 

Đặc biệt các Cụ Cao Niên và những Người Đau Yếu nặng chúng con xin Chúa giữ gìn cách riêng. Xin các 
Cụ và những Người Đau Yếu chú ý giữ gìn sức khoẻ. Khi nào các Cụ và những Người Đau Yếu cần rước 
Mình Thánh Chúa và đón nhận bí tích Giải Tội và Xức Dầu, xin liên lạc với cha tuyên uý. 
Ngoài ra, xin có một vài thông báo quan trọng sau: 
 

1. Về Chương Trình Thánh Lễ Cộng Đoàn trong tháng 11 và tháng 12 (xin coi Thư Mục Vụ đặc biệt số 
6) chúng ta vẫn giữ như vậy, cho tới khi có thông báo khác. Chúng ta cũng theo tình hình biến động và 
thay đổi chung, để cập nhật chương trình Thánh Lễ và các chương trình mục vụ khác của Liên Giáo 
Phận. Khi đến dâng Thánh Lễ, mọi người chú ý không tập trung bên ngoài nhà thờ vào lúc trước cũng 
như sau Thánh Lễ. Đeo khẩu trang khi di động trong nhà thờ (có nơi bắt đeo khẩu trang cả khi ngồi), 
đeo khẩu trang khi hát, giữ khoảng cách 2m, khử trùng, làm danh sách tham dự… 
 

2. Về việc đi thăm và viếng mộ chung trong các Cộng Đoàn. Vì số người bị lây nhiễm có chiều hướng 
tăng rất nhanh và rất cao, nên chương trình viếng mộ chung của mỗi Cộng Đoàn cùng với cha tuyên 
uý không thể thực hiện được trong năm nay. Tuy nhiên, ai có người thân an nghỉ ở đất thánh, nên đi 
thăm viếng và cầu nguyện riêng cho linh hồn thân yêu. Như vậy sẽ được đón nhận ơn toàn xá và 
chuyển ơn toàn xá để cầu nguyện thêm cho các linh hồn. 
 

3. Về ơn toàn xá trong tháng các linh hồn năm 2020. Toà Ân Giải Tối Cao của Hội Thánh Công Giáo đã 
công bố sắc lệnh trong bối cảnh đại dịch vào ngày 23.10.2020 với vài điểm thay đổi sau: 
 

a) Ơn Toàn xá dành cho những người đến viếng một nghĩa trang và cầu nguyện cho người đã 
khuất dù chỉ trong trí, trong mỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, có thể được chuyển sang 
các ngày khác trong cùng tháng cho đến cuối tháng. Những ngày như thế, do các tín hữu tự do 
lựa chọn. 
 

b) Ơn Toàn xá ngày 2 tháng 11, được thiết lập nhân dịp Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời, 
dành cho tất cả những ai sốt sắng đến thăm một Nhà Thờ hoặc một Nhà Nguyện và đọc ở đó 
“Kinh Lạy Cha” và “Kinh Tin Kính”, có thể được chuyển sang Chúa Nhật trước hoặc Chúa Nhật 
sau hoặc sang ngày Lễ Trọng Kính Các Thánh Nam Nữ, và cũng có thể chuyển sang một ngày 
khác trong tháng 11, do các tín hữu tự do lựa chọn. 
 

c) Những người già, người bệnh và tất cả những người vì lý do nghiêm trọng không thể rời khỏi 
nhà mình, có thể nhận được Ơn Toàn Xá. Điều kiện để nhận được Ơn Toàn Xá là họ hiệp nhất 



về mặt tinh thần với tất cả các tín hữu khác, hoàn toàn từ bỏ tội lỗi và có ý định tuân thủ càng 
sớm càng tốt ba điều kiện thông thường là Xưng tội, Rước lễ và Cầu nguyện theo Ý Đức Thánh 
Cha. Họ được khuyến khích cầu nguyện trước tượng ảnh Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria, đọc 
những kinh nguyện sốt sắng dành cho người chết, ví dụ như lần Chuỗi Mân Côi, đọc Kinh Lòng 
Thương Xót Chúa, suy gẫm một trong những đoạn Phúc âm hoặc thực hiện công việc của lòng 
thương xót, dâng lên Chúa những nỗi đau và những khó khăn của cuộc đời họ. (Theo bản dịch 
của J.B. Đặng Minh An, Vietcatholic News). 

 

4. Tông Đồ Cầu Nguyện cho người đau yếu và người gặp khó khăn. Sống tinh thần mối Phúc Chúa 
dạy dỗ “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7), cha tuyên uý 
mời gọi mỗi người và mỗi gia đình trong mỗi ngày đọc một Kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một 
kinh Sáng Danh cầu nguyện cho người đau yếu và người gặp khó khăn. Ngoài ra, ai có ý chỉ muốn xin 
cầu nguyện, có thể liên lạc với cha tuyên uý, để mọi người hiệp lời cầu nguyện theo ý chỉ đó. Trong 
Thánh Lễ Cộng Đoàn chúng ta cùng cầu nguyện chung như vậy. Hiệp thông với Liên Giáo Phận chúng 
ta, có quý Sơ và nhiều người khác cùng quảng đại bác ái và làm việc Tông Đồ Cầu Nguyện cho người 
đau yếu và người gặp khó khăn. Ở dưới có Flyer mời gọi cầu nguyện và Flyer này sẽ được in ra gởi đến 
mọi người. 
 

5. Chương trình Để Lời Chúa Lớn Lên. Đây là chương trình tìm hiểu, suy niệm và sống Lời Chúa ngày 
Chúa Nhật. Chương trình bình thường được thực hiện vào tối thứ Tư, từ 20:00 đến 21:30. Tuy nhiên, 
xin coi chương trình được cập nhật thời gian cụ thể trong trang liengiaophan.de. Cách thức tham dự 
qua Zoom (ID: 997 997 2020/ Password: Magis20). Ai không vào Zoom được có thể coi trên Youtube.  
 

6. Trang nhà của Liên Giáo Phận <liengiaophan.de>. Với sự giúp đỡ và cộng tác của ba Anh thuộc Ban 
Truyền Thông trong Liên Giáo Phận, trang nhà đã được hình thành và hoạt động từ đầu mùa Đại Dịch, 
vào tháng 3.2020. Xin chân thành cám ơn các Anh Tạ (CĐ. La Vang), Anh Ban (CĐ. La Vang) và Anh 
Mạnh (CĐ. Mân Côi). Đến nay (cuối tháng 10.2020) đã có 106 240 lần được nhiều người ghé thăm. Về 
nội dung và hình thức có thể thấy: Mỗi Cộng Đoàn có trang riêng trong trang nhà; thông tin mới nhất 
của Liên Giáo Phận như Thư Mục Vụ, tin Cáo Phó, hình ảnh và video… Trang nhà cũng  luôn được cập 
nhật hầu như mỗi ngày với các bài tâm linh hữu ích. Vd: “Sổ tiết kiệm tình yêu”; “Trí Sáng tâm ngay”; 
“Sự chết và ý nghĩa đời người”; “Hoa nghĩa trang”; “Thói buôn chuyện”. Ngoài ra, còn có nhiều mục 
học hỏi về Thần Học, Thánh Kinh, Giáo Lý, Phụng Vụ, Luân Lý, đời sống hôn nhân gia đình… rất hữu ích 
cho đời sống Đức Tin và tâm linh. Xin mời mọi người vào thăm thường xuyên. Hiện nay, có nhiều 
người từ nhiều nơi khác thường xuyên ghé thăm trang nhà. 
 

7. Liên Giáo Phận cùng cha tuyên uý chúc mừng: 
o Cháu Mai Vi Lam con của Anh Chị Tú Trinh (Ansbach) được nhận Bí Tích Thêm Sức vào 

ngày 25.10.2020 ở Ansbach. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn cháu, ban thêm cho 
cháu ơn tin tưởng và lòng yêu mến Chúa. 

 

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. Xin Chúa giữ gìn chúng ta. Cũng xin mọi người cầu 
nguyện cho tôi với. 
 
 

Hiệp thông trong Đức Tin.   
Lm. Tuyên uý:  GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. 



 


