
 

Nürnberg, ngày 15.10.2021 

 

 

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, 

 

Tâm tình đầu tiên của thư mục vụ là lời mọi người hướng lòng lên Thiên Chúa, cùng Mẹ Maria và 

thánh cả Giu-se để tri ân cảm tạ.  

 

Tri ân cảm tạ: chúng ta tri ân cảm tạ Chúa, Mẹ Maria cùng thánh cả Giu-se thời gian qua luôn đồng 

hành, nâng đỡ và gìn giữ tất cả mọi người trong Liên Giáo Phận. Hơn nữa, các Ngài còn ban rất 

nhiều ơn lành. Cụ thể, sau hơn nửa năm học giáo lý chuẩn bị, hai chị Dự Tòng đã đón nhận bí tích 

Rửa Tội, bí tích Thêm Sức và bí tích Thánh Thể trong Thánh Lễ ngày 10.10.2021 tại nhà thờ Heiligste 

Dreifaltigkeit, Langwasser Süd – Nürnberg. Chúng ta tạ ơn Chúa và hân hoan đón chào hai chị trở 

thành con cái của Thiên Chúa và là thành viên của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi cùng Liên Giáo Phận. 

Xin Chúa chúc lành và ban tràn đầy ân sủng trên hai chị trên đường sống Đức Tin: 

§ Chị Maria Vũ Thị Tường Nhân. 

§ Chị Maria Lê Thuỳ Như.  
 

(Tính từ bên trái theo hướng nhìn của chúng ta: 

chị Thảo, chị Tường Nhân, cha tuyên uý, chị Thuỳ Như và chị Hương. Hình ảnh do anh Mạnh chụp) 



- Hành hương Liên Giáo Phận 2021ở Retzbach: Kế bên niềm vui lớn lao này, Liên Giáo Phận cũng 

được Chúa và Mẹ Maria thương ban một ngày hành hương thật tốt đẹp và sốt sắng ở Retzbach vào 

thứ Bảy 02.10.2021. Gần 100 người đã tề tựu về Retzbach để cùng tạ ơn tôn vinh Đức Mẹ ngự tại 

thung lũng xanh (được gọi theo tục truyền ở đây). Trong cuộc hành hương này, Liên Giáo Phận cũng 

dành giờ hướng về quê hương và cầu nguyện đặc biệt cho đồng bào đang đau khổ vì đại dịch Covid.  

Cuộc hành hương diễn ra tốt đẹp, rất đúng giờ và khí hậu cũng thật đẹp. Chúng ta tri ân Thiên Chúa 

và Mẹ Maria cùng thánh cả Giu-se. Chúng ta cùng cám ơn nhau về mọi điều tốt đẹp chúng ta hy 

sinh đóng góp cho ngày hành hương. Xin mọi người đọc bài tường thuật do một số anh chị em viết 

lại, cũng như coi hình ngày hành hương được đính kèm theo thư mục vụ. 

 

- Chương trình Hạt Gạo Yêu Thương giúp đỡ đồng bào ở quê hương trong đại dịch: Thời gian qua 

chúng ta đã cộng tác rất tốt với cha Phê-rô Trương Văn Phúc, Trưởng Ban Bác Ái Xã Hội Dòng Tên ở 

Việt Nam. Nhờ tấm lòng quảng đại của mọi người trong Liên Giáo Phận mà biết bao người đói đã 

được an ủi qua những bao gạo, bó rau, ký khoai… Xin chân thành cám ơn tất cả quý Ông Bà, Anh 

Chị Em và các Cháu rất nhiều.  
 

Dù tình hình ở Sài-gòn và ở quê hương đã đỡ hơn, nhưng đại dịch vẫn còn, cũng như ảnh hưởng 

phụ và xấu để lại rất nhiều làm cho người dân đã nghèo, lại còn khổ thêm, vì họ không còn vốn 

liếng để đi bán vé số, để bán hàng rong ngoài đường hay trên vỉa hè, rồi còn có nhiều cháu bé bất 

ngờ trở nên mồ côi, vì cha mẹ qua đời trong đại dịch… Vì thế, chúng ta tiếp tục cộng tác với cha 

Phúc trong chương trình Hạt Gạo Yêu Thương, để nâng đỡ các cháu mồ côi, để “trao cần câu”, 

nghĩa là chia sẻ vốn liếng làm ăn nhỏ bé cho những người nghèo, qua đó họ có vốn để bán vé số, có 

vốn để bán nồi bún riêu bên vỉa hè, có vốn để gánh rau rong ruổi khắp nơi bán và kiếm tiền sinh 

nhai mỗi ngày.  

Vì thế, xin mọi người tiếp tục thương đến đồng bào ở quê hương và quảng đại gíup cho đồng bào.  

Xin các anh chị trong Ban Đại Diện các Cộng Đoàn tiếp tục đón nhận sự quảng đại giúp đỡ chia sẻ 

của mọi người trong Cộng Đoàn. Sau đó chúng ta sẽ chuyển về cho đồng bào nghèo khổ. 

Ngoài ra, mọi người có thể liên lạc với anh Mạnh (số Handy và Viber: +491738135214) hoặc cha 

tuyên uý. 

 

- Tháng 11 cầu nguyện cho các linh hồn: Chúng ta chuẩn bị bước vào tháng 11, thời gian cầu 

nguyện đặc biệt cho các linh hồn. Cụ thể, cha tuyên uý và Ban Đại Diện mỗi Cộng Đoàn cùng những 

ai sắp xếp được thời gian đến viếng và cầu nguyện cho người qua đời thuộc cộng đoàn đang yên 

nghỉ tại đất thánh. Chương trình dự trù như sau: 

o Ngày 01.11.2021, từ 09:30 đến 12:00:  

Viếng mộ và cầu nguyện cho người qua đời thuộc CĐ. Đức Mẹ La Vang. 

o Ngày 01.11.2021, từ 14:30 đến 17:00. 

Viếng mộ và cầu nguyện cho người qua đời thuộc CĐ. Thánh Giu-se. 

o Ngày 07.11.2021, từ 10:00 đến 14:30. 

Viếng mộ và cầu nguyện cho người qua đời thuộc CĐ. Đức Mẹ Mân Côi. 

o Ngày 14.11.2021. Thời gian: trước Thánh Lễ Cộng Đoàn. 

Viếng mộ và cầu nguyện cho người qua đời thuộc CĐ. Thánh Tâm. 



Xin anh chị em Ban Đại Diện Cộng Đoàn sắp xếp việc đi viếng mộ và thông báo mời gọi mọi người 

trong Cộng Đoàn cùng đi cầu nguyện cho người qua đời ở đất thánh. Đây là việc bác ái cao quý 

dành cho người đã nằm xuống chúng ta nên thực thi, như Lời Chúa và Giáo Hội nhắc nhớ: “Thương 

chôn xác kể chết”. Trong tháng 11, các thánh lễ trong các Cộng Đoàn cũng hướng về và cầu nguyện 

đặc biệt cho người qua đời thuộc các Cộng Đoàn. 

 

- Năm Phụng Vụ C và Mùa Vọng 2021: Cuối tháng 11 năm phụng B kết thúc (đọc Tin Mừng theo 

thánh Mác-cô). Chúa Nhật ngày 28.11 chúng ta bắt đầu năm phụng vụ C (đọc Tin Mừng theo thánh 

Luca). Năm phụng vụ bắt đầu với mùa Vọng. Đây là thời gian chúng ta được mời gọi sống tỉnh thức 

cầu nguyện và ăn năn sám hối để dọn lòng mừng Chúa Giáng Sinh. Xin mọi người dành thời gian 

cầu nguyện nhiều hơn và đến với bí tích Hoà Giải, để nhận ơn tha thứ và những ơn lành Chúa ban. 

Đừng để “đời mình đã lâu quá vắng bóng bí tích Hoà Giải”, vì bí tích này là ân sủng cao quý Chúa 

ban cho chúng ta. Đến với bí tích này, không chỉ được ơn tha thứ, mà còn được ơn tin tưởng và cậy 

trông hơn nữa, cũng như ơn sức mạnh, để chúng ta tiến bước trên đường Đức Tin. Thiên Chúa giàu 

lòng thương xót đang chờ mỗi người thuộc Liên Giáo Phận trong bí tích Hoà Giải. Ai đến với bí tích 

Hoà Giải, người đó không bao giờ lỗ, mà lại được lời hơn nhiều cho chính cuộc sống ở đời này và 

cuộc sống mai hậu bên Chúa. 

 

- Từ từ khởi động các sinh hoạt của các hội đoàn: Tình hình đại dịch đã đỡ nhiều ở Đức, từ từ 

chính phủ và giáo quyền có thể cho các hội đoàn sinh hoạt lại, nhưng vẫn phải cẩn trọng và tuân thủ 

các quy định trong đại dịch. Vì thế, xin các hội đoàn trong các Cộng Đoàn có thể xem xét và “khởi 

động lại” sinh hoạt trong khuôn khổ và các giới hạn cho phép.  

 

Cuối thư mục vụ, xin quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu chú ý giữ sức khoẻ, vì vào Thu rất dễ 

bị cảm. Ngoài ra, ai chưa chính ngừa Covid, xin đến các trung tâm của chính phủ để được chích, vì 

đây là “cánh cửa” cần qua để chúng ta có thể trở về lại sinh hoạt xã hội.  

Đó cũng là ích lợi cho mỗi công dân và hữu ích cho tập thể. 

 

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.   

 

Chúng ta đặc biệt nhớ đến và cầu nguyện cho đồng bào đói khổ ở quê hương. 

 

 

Hiệp thông trong Đức Tin. 

 

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

 

 

 

 



Tường thuật hành Hương Retzbach 
 

„Ngày con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Đàng dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm 

tươi…“. 

 

Với tâm tình hiếu thảo của các con cái Mẹ từ khắp nơi trong Liên Giáo Phận quy tụ về nơi hành 

hương Retzbach, để tạ ơn, tôn vinh Mẹ và cùng cầu nguyện cho đồng bào trên Quê Hương Việt Nam 

đang đau khổ vì đại dịch Covid.  

 

Các anh chị em có trách nhiệm trong công việc chuẩn bị đã có mặt từ lúc 10:45, để bắt tay ngay vào 

việc: Tập hát, trang trí kiệu Đức Mẹ, chỉnh âm thanh… Dù các anh chị ca đoàn chỉ tập hát có 1 tiếng 

rưỡi, nhưng hát Thánh Ca trong Thánh Lễ rất sốt sắng.  

 

Đúng 12:45 mọi người ăn trưa với các món Buffet được bày ra trên ghế Bank ngoài trời dưới ánh 

nắng thu ấm áp dịu dàng, hòa với tiếng cười nói rôn rả trong khuôn viên hành hương của dân Việt 
mỗi lúc thêm đông. 

 

Đúng 13:30 chương trình lần chuỗi cầu nguyện cho đồng bào tại quê hương đang đau khổ được bắt 
đầu. Sau mỗi ngắm đại diện các Cộng Đoàn lên dâng lời cầu nguyện và dâng nến lên Đức Mẹ. Trong 

lúc dâng nến có hai em nhỏ thật dễ thương tay cầm nến trong tay đi thật chăm chú, đôi mắt luôn nhìn 

vô ngọn nến đang cháy sáng. Mẹ ơi, với tâm tình đơn sơ của hai em qua lời kinh và cầu nguyện, xin 

Mẹ cầu nguyện cùng Chúa đoái thương quê hương Việt Nam chúng con, hầu giải cứu kết thúc dịch 

bệnh, để đồng bào chúng con đỡ đau khổ. 
 

Trước khi giải lao cha tuyên úy kể về nơi hành hương Retzbach như sau: Tương truyền rằng: Một 
người đang trên đường đi thì bị vấp ngã và vô tình đụng vào bức tượng Đức Mẹ, khiến tượng rơi 

xuống và bị mẻ một chỗ trên khuôn mặt Mẹ. Vì thế chúng ta có thể thấy nét mặt của Mẹ bị mẻ. 
Tượng Đức Mẹ nơi đây rất đặc biệt, vì Mẹ cười. Cha cũng mời gọi mọi người trong cộng đoàn cùng 

lên chiêm ngắm tượng Đức Mẹ, đốt nến và dâng các ý nguyện riêng của mỗi cá nhân cho Mẹ. 
 

Đúng 14:45 phút Cộng Đoàn tập trung đầy đủ ở phía cuối nhà thờ và bắt đầu rước kiệu. Các em giúp 

lễ và các anh chị khiêng kiệu Đức Mẹ, ca đoàn và mọi người chuẩn bị thật nghiêm trang. Trước khi 

di chuyển, hai cháu nhỏ thổi kèn bài „Ave Maria“. Tiếp theo sau đó cộng đòan hát „Ave Maria, con 

dâng lời chào Mẹ“. Đoàn rước đi quanh nhà thờ cùng hát bài ca tụng Mẹ, đọc kinh và suy niệm trong 

tâm tình sốt sắng với ngọn nến cháy sáng trên tay. Buổi rước kiệu năm nay có thêm tiếng kèn 

Saxophon, Tenorhorn và Guitar hòa nhạc cùng cộng đoàn, cũng như có thêm phần âm thanh, loa 

trong phần rước kiệu, nên bầu khí trang nghiêm, sốt mến hơn.  

 

Cộng đoàn rước kiệu Đức Mẹ vào nhà thờ, để bắt đầu Thánh Lễ Chúa Nhật. Trong Thánh Lễ Liên 

Giáo Phận chúng ta hợp ý tôn vinh Mẹ Maria và cầu nguyện cho các gia đình. Phần Thánh Ca được 

các anh chị em hát lên với tâm tình sốt mến. Các cháu giúp lễ nghiêm trang và giúp cho Thánh Lễ 
thêm phần sốt sắng.  



Sau phần lời nguyện hiệp lễ Cộng Đoàn bước sang giờ chầu Thánh Thể. Trước khi Thánh Lễ kết 
thúc, lời cầu nguyện Thánh Gia được đọc lên, để xin Thánh Gia Nazareth giúp cho mọi người chúng 

con ý thức về tính thánh thiêng và bất khả xâm phạm và vẻ kiều diễm của gia đình trong chương 

trình của Thiên Chúa.  

 

Sau đó, cha Tuyên úy nhắn nhủ với cộng đoàn. Mỗi người chúng ta học Đức Mẹ nơi đây là luôn gìn 

giữ nụ cười, dù gặp bất cứ chuyện gì. Khi về đến nhà, điều đầu tiên ta làm là trao gởi nụ cười cho 

những ai mình gặp. Cha tuyên uý cũng cám ơn tất cả mọi người cùng đến hành hương và hiện diện 

cầu nguyện cho đồng bào ở quê hương và tạ ơn tôn vinh Đức Mẹ. Đặc biệt xin cám ơn Ban Chấp 

Hành Liên Giáo Phận, Ban Chấp Hành các Cộng Đoàn, các cháu giúp lễ, các cháu thổi kèn, các anh 

chị ca đoàn, các anh chị lo liên lạc mượn trung tâm hành hương, lo âm thanh, lo tập sách hành 

hương, lo chụp hình, lo phụng vụ, lo tượng và kiệu Đức Mẹ cùng hoa và nhiều anh chị em cách này 

cách khác đã cộng tác, cùng các anh chị em âm thầm giúp cho ngày hành hương Liên Giáo Phận năm 

2021 được tốt đẹp và sốt sắng.  

 

Chương trình hành hương năm 2021 của Liên Giáo Phận tại Retzbach được khép lại qua bài hát kết 
thúc “Cùng Mẹ con đi”. Vâng, bước đi theo Mẹ, lòng con vững tâm an bình. Cuộc đời có Mẹ hạnh 

phúc mỗi ngày một hơn. 

 

Mọi người cùng nhau dọn dẹp và rời khỏi nhà thờ lúc 16:45, vì sau đó có chương trình giải tội lúc 

17:00 giờ của giáo xứ Đức tại đây. Như thế, cả Liên Giáo Phận đã giữ đúng giờ theo đề nghị của 

trung tâm hành hương. Rất tốt! 
 

Tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ và Cha Thánh Giuse đã thương ban cho Liên Giáo phận chúng con có 

được một ngày hành hương với thời tiết thật đẹp.  

 

Chúng con cũng cám ơn tinh thần trách nhiệm cùng với hy sinh thời giờ, công sức và cả vật chất của 

các anh chị em và các cháu, để ngày hành hương được tổ chức thật chu đáo và tốt đẹp. 

 

Xin Thánh Gia là Mẹ Maria, Hài Nhi Giê-su cùng thánh cả Giuse gìn giữ chúc lành cho cha tuyên úy 

và cho mọi người và mỗi gia đình trong Liên Giáo Phận chúng con. 

 

 

Tường thuật: Chị Minh Thanh, anh Tạ. Chị Trinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


