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Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất;
còn ai coi thường mạng sống mình ở đời
này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời
đời. ( Ga 12, 25 )
Số 291 tháng 03.2018
Tôi có Một giấc Mơ
Ngày 28/8/1963, mục sư Martin Luther King, một nhà hoạt động vì dân quyền, chống
phân biệt chủng tộc, đã đọc bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” tại Đài tưởng niệm
Lincoln (Washington D.C, Mỹ) trước hàng nghìn người tham gia cuộc tuần hành đến
Washington vì việc làm và tự do.
Trong bài diễn văn, Luther King đã nói lên ước mơ cháy bỏng của mình cho một
tương lai của nước Mỹ, tương lai mà ở đó, người da đen và người da trắng được đối xử
bình đẳng, chung sống hoà thuận. Cuộc tuần hành, cùng với bài diễn văn lay động này
đã gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Kennedy, thúc đẩy việc thông qua đạo luật
dân quyền tại Quốc hội Mỹ.
Vài ngày sau khi bài diễn văn được đọc, tờ Los Angeles Times đã ca ngợi rằng “tài
hùng biện vô song” được thể hiện bởi King, “nhà hùng biện siêu đẳng” với phong cách
quá hiếm hoi đến nỗi hầu như bị lãng quên trong thời đại chúng ta, “đã khiến những kẻ
chủ trương phân biệt phải hổ thẹn” bằng cách soi sáng “lương tâm của nước Mỹ” với
công lý của chính nghĩa quyền công dân.
“Tôi có một giấc mơ” đứng đầu trong danh sách 100 bài diễn văn chính trị xuất sắc
nhất nước Mỹ trong thế kỷ 20, theo bình chọn năm 1999 của giới học giả về diễn thuyết.
Xin giới thiệu toàn văn bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” của mục sư Martin Luther
King:
Một trăm năm trước đây, một người Mỹ vĩ đại mà chúng ta giờ đây đứng dưới bóng
của ông, đã ký một bản Tuyên ngôn giải phóng. Tuyên ngôn lịch sử này đã trở thành
ngọn đuốc hy vọng cho hàng triệu nô lệ da đen, những người bị thiêu đốt trong ngọn lửa
của sự bất công. Nó đến như vầng dương chấm dứt đêm dài tăm tối. Nhưng một trăm
năm sau, chúng ta lại đang phải đối mặt với một sự thật bi kịch khác, người da đen vẫn
chưa được tự do.
Một trăm năm sau, cuộc sống của người da đen vẫn bị kéo lê bởi xiềng xích của sự
cách ngăn và cùm gông của nạn kỳ thị. Một trăm năm sau, người da đen vẫn đang phải
sống trên hoang đảo nghèo đói giữa biển cả phồn vinh. Một trăm năm sau, người da đen
vẫn tiều tụy lang thang nơi góc phố tối tăm trên đất Mỹ, chỉ thấy chính họ là kẻ lưu vong
trên ngay mảnh đất quê hương mình.
Bởi vậy, chúng ta cùng nhau có mặt tại đây hôm nay, cất chung tiếng nói về điều kiện
thương tâm của chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta đã tới thủ đô để đòi một
khoản nợ. Khi các kiến trúc sư của nền dân chủ Mỹ viết những lời tuyệt đẹp cho bản
Hiến pháp và Tuyên bố Độc lập, họ đã ký nhận vào một tờ tín phiếu, theo đó mọi công
dân Mỹ đều có quyền thừa kế.
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Tờ tín phiếu này mang theo một lời hứa hẹn rằng mọi người dân đều được đảm bảo
quyền không thể tách rời là quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh
phúc. Nhưng hôm nay, thực tế hiển nhiên cho thấy nước Mỹ đã thất hứa vì rằng màu
da của người dân Mỹ lại bị xem là rào cản trong việc sử dụng tờ tín phiếu này. Thay vì
trân trọng trách nhiệm thiêng liêng ấy, nước Mỹ đã trao cho người dân da đen một tờ séc
trống không có giá trị thanh toán. Nhưng chúng ta không tin rằng ngân hàng công lý đã
bị phá sản. Chúng ta không tin rằng quốc gia không có đủ ngân quỹ trong hầm dự trữ
chứa đầy những cơ hội của đất nước này.
Bởi vậy, chúng ta đến đây để đòi nợ, một khoản nợ về quyền tự do và sự đảm bảo về
công lý. Chúng ta có mặt tại nơi linh thiêng này để nhắc nhở nước Mỹ về sự cấp thiết
trong thời điểm hiện nay. Lúc này không phải là thời điểm của sự nhượng bộ thỏa hiệp
hay xoa dịu bằng những viên thuốc an thần. Giờ là thời điểm mở tung cánh cửa cơ hội
cho tất cả những người con của Chúa. Giờ là thời khắc đưa dân tộc ta từ vũng lầy của
bất công kỳ thị tới một nền tảng vững chắc của tình đoàn kết anh em.
Sẽ là tai họa cho cả dân tộc nếu lờ đi tính cấp bách của thời cuộc hiện nay và đánh giá
thấp lòng quyết tâm của người dân da đen. Không khí ngột ngạt oi bức chứa đầy sự bất
bình trong mùa hè này chưa thể qua đi tới khi có được làn gió thu của tự do và công bằng
tiếp sinh lực. Những ai có hy vọng rằng người da đen cần phải xả bớt sự căng thẳng và
hài lòng với những gì đã có sẽ bị vỡ mộng nếu như đất nước này trở lại với công việc
như thường ngày. Nước Mỹ sẽ chưa thể bình yên, chừng nào người da đen chưa giành
được quyền công dân của mình.
Cơn lốc của cuộc nổi dậy sẽ tiếp tục làm lung lay nền móng của quốc gia này cho tới
ngày thấy được ánh sáng của công lý. Trong quá trình đấu tranh giành lại vị trí xứng
đáng cho mình, chúng ta không cho phép mình mắc phải những hành động sai lầm. Hãy
đừng thỏa mãn cơn khát bằng chén hận thù và đắng cay.
Chúng ta phải xây dựng các cuộc tranh đấu của mình trên nền tảng của các giá trị và
nguyên tắc. Chúng ta không cho phép những chống đối biến thái thành các cuộc xung
đột bạo lực. Chúng ta phải đứng trên tầm cao của sự hòa trộn tâm lực và trí lực.
Tính chiến đấu thấm nhuần trong đông đảo người dân da đen không được làm cho
chúng ta mất lòng tin vào những người da trắng. Rất nhiều những người anh em da
trắng, như bằng chứng sự có mặt của các bạn ở đây hôm nay, đã cho thấy vận mệnh của
các bạn cũng là vận mệnh của chúng ta và tự do của các bạn cũng gắn liền với tự do của
chúng ta.
Chúng ta không thể bước những bước đơn độc.
Mỗi bước đi, chúng ta phải nối vòng tay bè bạn cùng đồng hành.
Chúng ta không thể quay trở lại.
Có những người đang hỏi bạn, “Rồi chừng nào bạn mới yên lòng?” Chúng ta sẽ
không bao giờ thấy yên lòng khi mà ta không thể tìm được một nơi trú ngụ trong một nhà
nghỉ bên đường hay tại một khách sạn trong thành phố sau chuyến đi mỏi mệt. Chúng
ta chưa thể yên lòng chừng nào sự di chuyển của một người da đen vẫn đơn giản chỉ là
từ một khu ghetto nhỏ sang một khu ghetto lớn hơn. Chúng ta chưa thể yên lòng chừng
nào một người Negro ở Mississipi còn chưa được quyền đi bầu cử, khi một người da đen
ở New York còn tin rằng anh ta chẳng có gì để đi bầu. Không, không, chúng ta không
yên lòng, và chúng ta sẽ chưa thể yên lòng cho tới ngày công lý được tuôn tràn như dòng
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thác, và công bằng sẽ như một dòng sông cuộn chảy.
Tôi biết có những bạn tới đây vượt qua những nỗi khổ đau, gian nan thử thách. Có
những bạn mới vừa ra khỏi xà lim. Có những bạn đến từ những nơi mà cuộc tìm kiếm tự
do của bạn bị chà đạp bởi sự ngược đãi cuồng bạo và bị cản trở bởi sự tàn bạo của cảnh
sát. Các bạn đã trở thành những người kỳ cựu về chịu đựng khổ đau. Tiếp tục tiến lên
với niềm tin rằng sự thống khổ oan ức là cứu thế.
Trở về Mississippi, trở về Alabama, trở về Georgia, trở về Louisiana, trở về với
những khu nhà ổ chuột ở các thành phố phía bắc của chúng ta, chúng ta tin rằng bằng
cách nào đó tình trạng này có thể và sẽ đươc thay đổi.
Hãy đừng đắm mình trong nỗi tuyệt vọng.
Hôm nay, tôi muốn nói với các bạn rằng, dù hiện tại có muôn vàn khó khăn và nỗi
bức xúc, tôi vẫn luôn mang trong mình một giấc mơ. Đó là một giấc mơ bắt nguồn từ
giấc mơ nước Mỹ.
Trong giấc mơ của tôi, tới một ngày đất nước này sẽ cùng đứng lên và sống một cuộc
sống với niềm tin “Chúng ta coi sự thực này là điều hiển nhiên: con người sinh ra là
bình đẳng.”
Giấc mơ của tôi là một ngày kia, trên những ngọn đồi ở Georgia, những đứa con của
những người nô lệ và những đứa con của những người chủ nô trước đây sẽ cùng ngồi
bên chiếc bàn thân thiện của tình anh em.
Trong giấc mơ của tôi, thậm chí một ngày kia, bang Mississippi, một hoang mạc ngột
ngạt trong bầu không khí của bất công và kỳ thị, sẽ biến thành một ốc đảo của tự do và
công bằng.
Trong giấc mơ của tôi, 4 đứa con tôi tới một ngày sẽ được sống trong một đất nước
mà ở đó giá trị của chúng được đánh giá bởi chính ý chí, nghị lực cá nhân, chứ không
phải bằng màu da.
Ngày hôm nay, tôi có một giấc mơ!
Tôi mơ một ngày kia bang Alabama, nơi vị thống đốc hiện thời đang luôn mồm nói
về quyền can thiệp và vô hiệu hóa sẽ trở thành nơi các trẻ trai và trẻ gái da đen cùng nắm
tay các bạn da trắng như anh em một nhà.
Hôm nay, tôi có một giấc mơ!
Tôi mơ một ngày kia các thung lũng rồi sẽ được lấp đầy, những quả đồi, ngọn núi
sẽ được san bằng, mặt đất gồ ghề sẽ trở nên phẳng phiu, những góc quanh co sẽ được
uốn thẳng tắp, và sự huy hoàng của Thiên Chúa sẽ được bộc lộ và mọi người cùng thấy.
Đó là hy vọng của chúng ta. Đó là niềm tin tôi sẽ mang theo về miền Nam.
Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ có thể đập nát núi tuyệt vọng thành những viên đá hy
vọng. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ biến những tiếng kêu bất hòa trong lòng dân tộc thành
bản giao hưởng êm ái của tình đoàn kết anh em. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ cùng sát
cánh bên nhau, cùng nguyện cầu, cùng chiến đấu, cùng vào nhà lao, cùng đứng lên vì tự
do, vì chúng ta biết rõ một ngày kia chúng ta sẽ tự do.
Đó sẽ là ngày tất cả những người con của Chúa cùng hòa chung một bài ca: “Quê
hương tôi, miền đất thân yêu của sự tự do, của người tôi hát. Miền đất nơi cha tôi đã
nằm xuống, miền đất niềm tự hào của những người hành hương, từ mọi triền núi, hãy
ngân vang tiếng hát tự do”.
Và nếu nước Mỹ là một đất nước vĩ đại, điều đó nhất định phải trở thành sự thực.
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Hãy để tự do ngân lên từ những ngọn núi khổng lồ ở New Hampshire.
Hãy để tự do ngân lên trên những đỉnh núi hùng vĩ vùng New York.
Hãy để tự do ngân lên trên những vùng cao Alleghenies miền Pennsylvania!
Hãy để tự do ngân lên trên những đỉnh núi Rockies tuyết phủ của Colorado!
Hãy để tự do ngân lên trên những núi đồi tròn trịa của California!
Không chỉ thế,
Hãy để tự do ngân lên từ những đỉnh núi Stone Mountain của Georgia!
Hãy để tự do ngân lên trên ngọn Lookout Mountain của Tennessee!
Hãy để tự do ngân lên từ mọi triền đồi và vùng đất cao ở Mississippi.
Từ mọi triền núi, hãy ngân vang tiếng hát tự do.
Khi chúng ta để tự do ngân lên, khi tự do ngân lên từ mọi làng quê, mọi thôn xóm,
mọi thành phố và tiểu bang, chúng ta sẽ có thể làm cho ngày ấy đến thật nhanh, ngày mà
mọi đứa con của Thiên Chúa, dù da trắng hay da đen, Do Thái hay không phải Do Thái,
người theo đạo Tin Lành hay công giáo La Mã, tất cả sẽ cùng nối vòng tay hát vang lời
ca linh thiêng của người da đen: “Tự do đã đến, tự do đã đến, xin cảm ơn Đức Chúa toàn
năng, cuối cùng chúng ta đã tự do!”				
					
Mục sư Martin Luther King
Anh Chị Em thân mến!
Tôi nghĩ rằng Mỗi Người trong chúng ta đều ấp ủ Một Giấc Mơ!
Tôi cũng muốn mơ cùng một Giấc Mơ với Anh Chị Em: ”Chúa sẽ ở với chúng ta
trên Mọi Nẻo Đường và trong Mọi Tình Huống của Cuộc Đời chúng ta”.
Kính chào Anh Chị Em trong Chúa Kytô.
Chân thành cảm tạ
Ngày Đầu Năm Mới Mậu Tuất đã có Nhiều Người, Cộng Đoàn đến chúc tuổi, tặng
qùa, gửi điện thư và thiệp cũng như điện thoại đến chúc mừng chúng tôi. Chúng tôi rất
sung sướng và trân trọng những thương yêu và qúy mến của Qúy Ông Bà và Anh Chị
Em đã dành cho chúng tôi suốt năm qua. Xin chân thành cám ơn Qúy Ông Bà, Anh Chị
Em.
Xin Anh Chị Em vui lòng tha thứ cho những điều mà chung tôi đã làm mất lòng Anh
Chị Em trong năm vừa qua. Qua cử chỉ, cách đối thoại, từ lời nói, đến những việc làm vô
tình hay có ý đã làm cho Anh Chị Em buồn hay phiền lòng. Xin Thiên Chúa chúc lành
và ban cho Ông Bà, Anh Chị Em Năm Mới Mậu Tuất 2018 nhiều sức khỏe, bình an và
may mắn, hạnh phúc và Ơn Lành của Chúa Xuân; riêng Các Bạn Trẻ thì thi đậu và sớm
có công ăn việc làm; Các Cháu thì học hành tấn tới.
Phêrô Nguyễn Trọng Qúy – P. Franz Nguyen SAC.
Mời Các Em Giúp Lễ của Cộng Đồng về tập giúp lễ cho Các Thánh Lễ Tuần
Thánh.
Chú Tuấn và Cha Tuyên Úy kính mời Các Em trong Đội Giúp Lễ của Cộng Đồng vui
lòng về tại 44623 Herne. Haldenstr. 12. St. Elisabeth để tập dợt Nghi Thức Tuần Thánh
và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh và Đại Lễ Phục Sinh của Cộng Đồng. Chúng ta sẽ bắt đầu
với Thánh Lễ Lá lúc 11:00giờ ngày CN 25.03. Các Em ghi danh ngày nào giúp lễ thì
phải có mặt vào ngày đó. Ai lo được lá thì xin vui lòng cho biết trước !
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Lịch Lễ Cộng Đoàn Tháng 03.2018
T6

02.03. 44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael.
TL kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lúc 19:00giờ
T7 03.03. 44623 Herne. Nhà Cha Cố Phêrô.
Thánh Lễ kính Trái Vin Vẹn Sạch Đức Mẹ lúc 9:00giờ.
CN 25.03. 44623 Herne. Haldenstr. 12. St. Elisabeth. Lễ Lá. Đội Giúp Lễ họp mặt và
tập dợt Thánh Lễ vọng Phục Sinh lúc 11:00giờ.
T5 29.03. 59425 Unna. Gabelsbergerstr. 4. Herz-Jesu.
Thánh Lễ Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể lúc 16:30giờ
T6 30.03. 44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit.
Tĩnh Tâm Gia Đình Trẻ với Cha Thomas Nhuệ lúc 10:00giờ.
Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh lúc 17:00giờ.
T7 31.03. 44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. Thứ Bẩy Tuần Thánh.
Tĩnh Tâm Cộng Đồng với Cha Thomas Nhuệ lúc 10:00giờ.
Vọng Phục Sinh lúc 18:00giờ.
Báo trước cho tháng 4.2018 nếu không có gì thay đổi.
CN 01.04. 44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit.
Đại Lễ Phục Sinh lúc 15:00giờ.
T2 02.04. 58099 Hagen/Boelerheide. Overbergstr. 67. Christ-König. 15g00 TL
T7 07.04. 44623 Herne. Nhà Cha Cố Phêrô.
Thánh Lễ kính Trái Vin Vẹn Sạch Đức Mẹ lúc 9:00giờ.
T7 07.04. 33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius. Thánh Lễ mừng Bổn
Mạng CĐ Vincentê với sự tham dự của Cha Thomas Nhuệ lúc 15:00giờ
CN 08.04. 44623 Herne. Haldenstr. 12. St. Elisabeth.
Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa lúc 14:00giờ.
T7 14.04. 59555 Lippstadt. Elisabethstr. 4. St. Elisabeth. 14g30 GT - 15g00 TL.
T7 21.04. 44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit.
Thánh Lễ cho Các Cao Niên lúc 11:00giờ
T7 28.04. 44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. 14g30 GT - 15g00 TL
Những Anh Chị Em đã ra đi trước chúng ta trong tháng 3:
• Ông Alexis-Augustine Trần Công Linh, CĐ Fatima 09.03.2010.
• Ông Giuse Nguyễn Huy Hùng, CĐ Mông Triệu 09.03.2010.
• Ông Giuse Nguyễn Đức Thành, CĐ Các Thánh Tử Đạo 28.03.2006.
• Bà Rosa Phạm Ngọc Lam Điền, CĐ Thánh Gia Thất 31.03.1997.
• Cụ Bà Maria Đinh Thị Đam, CĐ Mẹ Fatima 31.03.2014.
• Ông Đaminh Ngô Viết Lai, CĐ Thánh Cả Giuse 20.03.2015.
• Ông Phêrô Lê Đăng Quân, CĐ Thánh Gia Thất 30.03.2016.
Tuyên Úy : P. Franz Nguyen SAC - Glockenstr. 7 - 44623 Herne
Tel : ................... Fax : ...................... Handy : 0177-3737453
Homepage: www.songdao.de Email: franz.nguyen@pallottiner.org
Vietn. Kath. Mission. - Bank im Bistum Essen.
Kontonummer : 13225419. BLZ: 360 602 95
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Mời tham dự Tĩnh Tâm Tam Nhật Thánh
Kính mời Anh Chị Em về tham dự Tĩnh Tâm Tam Nhật Thánh để chuẩn bị mừng Đại
Lễ Phục Sinh với Cha Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFM.
Chương Trình:
Thứ Năm 29.03. – Chúa lập Phép Thánh Thể: 59425 Unna. Gabelsbergerstr. 4.
Herz-Jesu. Thánh Lễ Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể lúc 16:30giờ
Thứ Sáu 30.03. – Chúa chịu chết tại Dreifaltigkeit. Nhà Ông Tú. Tĩnh Tâm cho Gia
Đình Trẻ lúc 10:00giờ. Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh lúc 17:00giờ.
Thứ Bẩy 31.03. – Vọng Phục Sinh tại Dreifaltigkeit. Nhà Ông Tú. Tĩnh Tâm cho
Cộng Đồng lúc 10:00giờ. Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 18:00giờ.
Chúa nhật Phục Sinh 01.04. – Đại lễ Phục Sinh tại Dreifaltigkeit. Nhà Ông Tú. TL
lúc 15:00giờ
Mời tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa
Ngày CN 08.04.2018 lúc 14:00giờ tại 44623 Herne. Haldenstr. 12. St. Elisabeth.
Kính mời Cả Nhà chúng ta về tham dự Thánh Lễ Lòng Thương Xót Chúa. Cha Thomas
Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFM, sẽ giảng trong Thánh Lễ.
Chân Thành Cảm Tạ

Sài Gòn ngày 26.01.2018
Kính gởi Cha Phanxicô và Cộng Đồng Thánh Micae
Đầu thơ, con tin là Chúa thương Cha an mạnh và cộng đồng Thánh Micae bình an!
Thưa Cha! Con đã nhận được 500,00€ của Cha và cộng đồng Thánh Micae gởi về
giúp cho các em Khiếm Thị Nhật Hồng. Con thay mặt cho các em hết lòng cám ơn Cha
và cộng đồng đã dành tình thương cho các em. Con sẽ dùng số tiền đó để đóng tiền học
cho các em. Năm Mới đang đến, tất cả Nhật Hồng chúng con xin kính chúc Cha và cộng
đồng Thánh Micae được tràn đầy hồng ân của Chúa Xuân.
Tm Mái Ấm: Nt. Anna Nguyễn Thị Hoa.
Thành kính phân ưu:
Cụ Ông Gioan Nguyễn Văn Chiêu. Sinh năm 1921 tại Nam Định – Việt Nam.
Thân Phụ Bà Nguyễn Thị Đan Phương, chồng BS Trần Đức Vượng, Cộng Đoàn Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam, đã được Chúa thương gọi về ngày 12. 01. 2018 tại Việt Nam
hưởng thọ 97 tuổi. Nguyện xin Thiên Chúa thứ tha các lỗi lầm cùng hình phạt và cho
Linh Hồn Cụ Gioan sớm được hưởng Vinh Quang Phục Sinh của Chúa Kytô trong Nhà
Chúa đến muôn đời. Thành kính phân ưu cùng GĐ Ông Bà BS Trần Đức Vượng, Các
Anh Chị và Các Cháu trong Đại Gia Đình.
2.
Chị Mattha Trần Kim Thảo, SN 03.02.1987 tại Việt Nam, Em của Chị Hằng,
CĐ Mẹ Fatima, đã từ trần lúc 00:00giờ ngày 03.02.2018 vừa tròn 29 tuổi tại Bà Rịa,
VN. Thành thật chia buồn và phân ưu với Chị Hằng và Gia Đình. Xin Chúa Nhân Từ
đưa Linh Hồn Mattha và cho vào hưởng Bàn Tiệc Thánh của Chúa trong Nước Trời.

1.

Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức 2018 : Đến giờ đã có trên 23 người ghi danh tham dự Hành
Hương Đức Mẹ Lộ Đức. Hạn chót ghi danh đến cuối tháng 3. Mọi chi tiết sẽ thông báo kỹ
càng trong Sống Đạo tháng 6.
Thông báo đổi giờ : Ngày thứ bẩy 24.03. sẽ đổi giờ! Xin Anh Chị Em lưu ý kẻo mất lễ vì
là Mùa Hè! Chúng ta sẽ bị mất một giờ! thay vì 2 giờ đêm thì phải vặn lên là 3 giờ.
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Lời cám ơn cho Thánh Lễ Đầu Năm và Hội Xuân Dân Tộc Mậu Tuất 2018
Kính thưa Anh chị em trong ban điều hành cộng đồng cùng tất cả các cộng tác viên Hội
Xuân Mậu Tuất 2018
Kính thưa toàn thể quý ông bà anh chị em.
Trước tiên chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa đã ban cho Cộng đồng Thánh Micae một
ngày Hội Xuân Dân Tộc như lòng mong ước.
Chúng con xin được hết lòng cám ơn đến Cha Phêrô Nguyễn Trọng Qúy, Cha Tuyên
Úy Phanxicô Xavier Nguyễn Ngọc Thủy, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế, Cha
Đaminh Nguyễn Viết Hiển đã cùng đồng tế hiệp dâng Thánh Lễ Đầu Năm với chúng con.
Tôi muốn nhân dịp này được viết lên đôi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể quý ông
bà anh chị em. Rất nhiều người đã chung tay góp sức cho Hội Xuân năm nay.
Có những bác lớn tuổi mà đến từ sáng sớm để giúp trang trí hội trường. Có những em
thiếu niên quên cả giờ ăn trưa để tổng dợt lại lần cuối. Có những anh chị hy sinh ở lại
trông coi hội trường. Có những anh chị tuy còn đang ốm, tiếng nói con đang khan mà vẫn
không quản ngại đường xa, hiện diện và hăng say hoàn thành công việc từ giờ đầu cho
đến phút cuối… Có những gia đình, đã từ nhiều ngày trước âm thầm để dành thời gian lo
lắng chuẩn bị cho các quầy hàng. Có nhiều anh em vừa lo sắp xếp việc cộng đoàn, lại vừa
lo thêm phân chia quảng cáo cho cộng đồng ... Trải dài suốt từ địa phận Paderborn tới địa
phận Essen, tất cả các cộng đoàn đều tham gia, mỗi người mỗi việc cho ngày hội chung.
Tôi xin được thay mặt cho Cộng đồng cảm ơn đến các cháu, trong đội giúp lễ, các anh
chị em trong các đội vũ, trong ban thanh thiếu niên, trong đội lân, trong ban nhạc, các
anh chị trong các ca đoàn, đã hăng say, nỗ lực luyện tập cho Thánh Lễ, cho chương trình
văn nghệ, ngay từ nhiều ngày tháng trước.
Xin được cảm ơn đến sự đóng góp của tất cả các Cộng đoàn, các Hội đoàn, các Ban
trong nhiều công tác, từ soát vé, bán vé, giữ trật tự, thu dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, gọi
số Lottô… Từ các anh chị em sửa soạn công phu, nấu các món ăn đậm đà hương vị ngày
Xuân, đến các phụ huynh điều khiển các trò chơi hội chợ cho các cháu thiếu nhi thật vui
nhộn. Cảm ơn Ban văn nghệ đã cống hiến một chương trình ca vũ nhạc kịch hết sức phong
phú và đặc sắc . Đặc biệt xin được cám ơn ông trưởng ban tổ chức đã có những quyết định
nhạy bén giúp cho Hội Xuân được nhiều kết quả. Tôi xin hết lòng cám ơn đến tất cả các
tham dự viên đã ủng hộ cho Hội Xuân thật nồng nhiệt và đã là khích lệ rất lớn lao cho ban
tổ chức.
Đáng ca ngợi nhất là sự hiệp nhất của tất cả quý ông bà anh chị em. Chúng ta mỗi
người, mỗi cộng đoàn, hội đoàn, đều đóng góp trong sự khiêm nhường nhưng lại rất rộng
lượng, để bổ túc lẫn cho nhau, để làm cho sinh hoạt của Cộng đồng được thêm phong phú
và hình ảnh của Chúa Xuân được lan toả ra xã hội.
Tất cả đều là Hồng Ân Chúa. Xin chân thành cám ơn và kính chúc toàn thể quý ông bà
anh chị em một năm Mậu Tuất 2018 Phúc Lộc Khang Ninh.
Nếu không có gì thay đổi, chúng ta hẹn gặp lại nhau cũng tại hội trường này vào ngày
09.02.2019 tức là ngày mồng 5 Tết Kỷ Hợi.
Thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đồng Thánh Micae.
Đaminh Phạm Tiến Dũng

Kỷ Niệm Ngày Đăng Quang Đức Thánh Cha Phanxicô.
Ngày 13.03.2013 Kỷ Niệm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô được chọn làm kế vị Thánh
Phêrô làm Đầu Hội Thánh. Xin Cả Nhà chúng ta nhớ và hiệp ý cầu nguyện cho ngài
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Kỷ Niệm Thành Hôn
1. Ông Đôminicô Nguyễn Đức Huệ và Bà Têrêsa Nguyễn Thị Hà Thanh, CĐ Thánh
Vincentê, nhân ngày Ngân Khánh Thành Hôn 1993 – 17.07 – 2018.
2. Ông Giuse Đặng Quốc Thanh và Bà Anna Đặng Thị Mộng Hằng, CĐ Các Thánh Tử
Đạo VN, nhân ngày Ngân Khánh Thành Hôn 1993 – 05.06 – 2018.
3. Ông Giuse Nguyễn Văn Trung và Bà Maria Nguyễn Thị Lan, CĐ Thánh Mẫu mân Côi,
nhân ngày Ngân Khánh Thành Hôn 1993 – 15.05 – 2018.
4. Ông Giuse Vũ Tiến Hùng và Bà Maria Huỳnh Thị Tố Nga, CĐ Các Thánh Tử Đạo VN,
nhân ngày Ngân Khánh Thành Hôn 1993 – 12.06 – 2018.
5. Ông Phanxicô Xavier Phạm Tony Điểm và Bà Maria Phạm Daniela Tâm, CĐ Các
Thánh Tử Đạo VN, nhân ngày Ngân Khánh Thành Hôn 1993 – 20.03 – 2018.
6. Ông Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Lộc và Bà Maria Nguyễn Thị Thu Vân, CĐ Các
Thánh Tử Đạo VN, nhân ngày Ngân Khánh Thành Hôn 1993 – 29.05 – 2018.
7. Ông Đôminicô Nguyễn Vĩnh Phúc và Bà Maria Lại Thị Sen, CĐ Nữ Vương nhân ngày
Ngọc Khánh Thành Hôn 1958 – 31.12 – 2018.
8. Chị Theresa Tuyet Minh Phan-Wiatr và Anh Thomas Robert Wiatr, CĐ Mẹ Fatima
nhân ngày Thành Hôn 18.08.2018.
9. Ông Phêrô Lê Anh Tuấn và Bà Theresa Lê Thị Thanh Hà, CĐ Thánh Gia Thất, nhân
ngày Ngân Khánh Thành Hôn 1993 – 21.07 – 2018.

TẤM LÒNG VÀNG:
Qũy Tình Thương đã giúp cho Bão Lụt Miền Trung đợt I và II
Thu đợt I được 2.193,00€ - Đợt II được 9.290,00€. Tổng cộng 11.533,00€
Qũy Tình Thương đã chuyển 12.000,00€ đến Đức Cha Giuse Đỗ Văn Minh,
GM GP Nha Trang.
Qũy Tình Thương
• Cộng Đoàn Thánh Don Bosco dịp Bổn Mạng:			
90,00€
• Dịp Tết Cộng Đoàn Nữ Vương:				
330,00€
• Bà Nguyễn Thị Lành Beckum:				
50,00€
• Cộng Đồng dịp Thánh Lễ Đầu Năm và Xuân:			
900,00€
• GĐ Ẩn Danh CĐ Mẹ Mông Triệu:				
100,00€
• Ẩn Danh tại Hòa Lan qua ÔB Bắc:			
1.000,00€
• Ông Nguyễn Văn Lợi CĐ Mông Triệu:			
50,00€
• ÔB Phạm Tiến Dũng, CĐ Các Thánh TĐ:			
100,00€
• ÔB Linh Bình, CĐ Các Thánh TĐ:				
300,00€
• ÔB Phạm-Trần Mai:					
50,00€
• Bà Kim Ái, CĐ Các Thánh tử Đạo VN:			
20,00€
• Tết CĐ Các Thánh tử Đạo VN:				
360,00€
• Tết CĐ Vincentê:						
585,00€
• GĐ Trẻ Ẩn Danh, CĐ Vincentê:				
50,00€
Tem Sống Đạo
• Ẩn Danh CĐ Mẹ Mông Triệu				
20,00€
Đính chính
Trong Sống Đạo tháng 2.2018 đã viết lộn là Bà Diệp đã ủng hộ giúp Thương Phế Binh.
Tin này không chính xác. Xin đính chính: Bà Diệp trao phong bì có tiền cho tôi. Khi viết lên
SĐ thì tôi lại hiểu là số tiền của Bà Diệp nên đã ghi là của Bà Diệp. Thành thật xin lỗi Ân
Nhân Ẩn Danh.
Xin Thiên Chúa chúc lành, trả công bội hậu cho Qúy Ân Nhân và Gia Quyến.
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