Nürnberg, ngày 16.8.2021
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,
Thời gian qua cũng như hiện nay có nhiều biến động trong xã hội.
Đó là trận lũ lụt ở Đức gây nhiều khó khăn. Theo lời kêu gọi của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại
Đức chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện và chung tay góp sức cứu trợ người dân trong vùng lũ lụt.
Tiếp đến là đại dịch Covid từ mấy tháng nay đang gây ra biết bao đau thương và đói khổ cho đồng
bào ở quê hương, cách riêng ở Sài-gòn, Thủ Đức và các vùng lân cận.
Trong tình tương thân tương ái và sống theo lòng thương xót mà Chúa dạy dỗ, cùng qua cha Phê-rô
Trương Văn Phúc, Trưởng Ban Bác Ái Xã Hội Dòng Tên ở Việt Nam, rất nhiều người trong và ngoài
Liên Giáo Phận chúng ta quảng đại chia sẻ và đóng góp cứu trợ, cứu đói đồng bào ở quê hương.
Thật đẹp khi nhìn thấy tấm lòng thương xót của mỗi người, từ thiếu nhi cho đến các cụ cao niên
trong và ngoài Liên Giáo Phận. Thật quý khi nhìn thấy bao nhiêu tấn gạo, bao nhiêu tấn khoai lang,
rất nhiều rau xanh, nước mắm, dầu ăn, thịt cá được cha Phúc cùng quý Cha, quý Sơ và quý Thầy
chuyển đến người nghèo và đói khổ không kể tôn giáo ở Sài-gòn, Thủ Đức và các vùng lân cận.
Xin chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại của mỗi người đã và đang tiếp tục cầu nguyện, liên kết
và chia sẻ với những người ở vùng lũ lụt tại Đức, và đặc biệt cứu đói đồng bào ở quê hương. Xin
Chúa chúc lành cho tấm lòng tốt lành của mỗi người, và xin Chúa cho cơn đại dịch mau chấm dứt,
để mọi người trên thế giới tìm lại được cuộc sống thanh bình.
Ngoài ra có một vài tin sau đây xin chia sẻ cùng mọi người:
- Nhân dịp kỷ niệm 500 năm hoán cải của thánh I-nhã thành Loyola, sáng lập Dòng Tên, toàn thể
nhà Dòng cùng mời gọi các tín hữu học hỏi, trau dồi, cầu nguyện và tập sống linh đạo thánh I-nhã.
Trong tâm tình này, cùng phối hợp với nhiều linh mục tu sĩ, và giáo dân, cha tuyên uý có tổ chức
chương trình 365 ngày sống linh đạo I-nhã (từ 01.8.2021 đến 31.7.2022). Mỗi ngày chương trình
cầu nguyện được đưa lên trang nhà. Kính mời mọi người cùng theo dõi và cầu nguyện.
- Trong Liên Giáo Phận có một số cháu thiếu nhi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể lần đầu tiên. Chúng ta
cùng chúc mừng các cháu:
§ Cháu Nguyễn Laura, thuộc CĐ. Thánh Giu-se, rước lễ ngày 13.6.2021.
§ Cháu Nguyễn Lily, thuộc CĐ. Thánh Giu-se, rước lễ ngày 13.6.2021.
§ Cháu Maria Nguyễn Vũ Thiên Ân, thuộc CĐ. Đức Mẹ Mân Côi, rước lễ ngày 11.7.2021.
§ Cháu Martino Nguyễn Quý Lâm, thuộc CĐ. Đức Mẹ Mân Côi, rước lễ ngày 17.7.2021.
§ Cháu Monika Hoang Quyen, thuộc Cộng Đoàn Thánh Giu-se, rước lễ ngày 25.7.2021.

Nguyện xin Thiên Chúa cho các cháu luôn có lòng yên mến Chúa Thánh Thể và ban cho các cháu
thêm ơn Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến trên hành trình sống Đức Tin.
- Tháng Mân Côi năm nay, Liên Giáo Phận chúng ta cùng thực hiện cuộc hành hương tạ ơn và tôn
kính Mẹ Maria ở trung tâm hành hương Đức Mẹ tại Retzbach. Thời gian vào ngày thứ bảy
02.10.2021, bắt đầu từ 13:30 đến 17:00 (xin coi chương trình cụ thể đính kèm). Đây là dịp thật quý,
để tất cả chúng ta tri ân Mẹ Maria về những ơn lành Mẹ đã ban cho chúng ta trong suốt thời gian
đại dịch, cũng như tiếp tục xin Mẹ phù trợ, đỡ nâng và dẫn dắt Liên Giáo Phận chúng ta trên hành
trình sống Đức Tin, đặc biệt chúng ta có nghi thức cầu nguyện cho những người ở quê hương đã
qua đời vì Covid.
Kính mời quý Ông Bà, Anh Chị Em và các Cháu cùng đến hành hương, cầu nguyện và tạ ơn Mẹ
Maria. Vì phải tuân thủ những quy định quan trọng trong thời đại dịch, nên trung tâm hành hương
cho phép 100 người tham dự. Xin ghi danh nơi Ban Đại Diện.
Kính chúc Quý Ông Bà, Anh Chị Em cùng các Cháu nghỉ ngơi thật tốt và an lành trong mùa hè.
Xin Thiên Chúa từ nhân, cùng Mẹ Maria và thánh cả Giu-se luôn đồng hành với mỗi người chúng ta.
Xin tín thác Quý Ông Bà, Anh Chị Em cùng các Cháu cho Mẹ Maria, Nữ Vương Bình An, cho Thánh
Cả Giu-se và cho các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam.
Chúng ta đặc biệt nhớ đến và cầu nguyện cho đồng bào đói khổ ở quê hương, cách riêng ở Sài-gòn,
Thủ Đức và các vùng lân cận.

Hiệp thông trong Đức Tin.
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