
Nhớ về Đại Hội Công Giáo Việt Nam nước Đức. 

Hằng năm vào dịp lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, 
Liên Đoàn Công giáo Việt Nam nước Đức tổ chức ba ngày Đại Hội 
Công Giáo phần nhiều ở khuôn viên trường học nghề thuộc thành phố 
Aschaffenburg. 

Mỗi năm Đại hội được tổ chức có một chủ đề và có mời một vị giảng 
thuyết đến hướng dẫn phần mục vụ tâm linh. 

Từ khi Liên đoàn Công Giáo nước Đức được thành lập,  Liên Đoàn đã 
cùng với những người giáo dân Việt Nam và các linh mục tuyên úy các 
vùng tổ chức được 43 kỳ Đại hội vào năm 2019. 

Năm 2020 Đại hội dự định sẽ được tổ chức vào dịp lễ mừng kính Đức 
Chúa Thánh Thần hiện xuống từ ngày thứ bảy 30.05., Chúa nhật 31.05. 
và thứ hai 01.06. cũng ở Aschaffenburg với chủ đề “Thánh giá, tình 
yêu Chúa Giêsu Kitô“ để mừng kỷ niệm sinh nhật 350 năm Dòng Mến 
Thánh Giá Việt Nam do Đức Cha thừa sai Pierre Lambert de la Motte 
thành lập cho các chị em nữ tu bên Việt nam ngày 19.02.1670. 

Nhưng đại dịch Corona lây lan truyền nhiễm đe dọa sức khoẻ đời sống 
con người khắp nơi trên thế giới từ đầu năm 2020, nên chương trình tổ 
chức Đại hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 44. năm nay phải ngừng lại 
hủy bỏ. 

Thật là một đáng tiếc lớn, một tai nạn xảy ra cho chúng ta. Vì truyền 
thống đạo đức có bề dầy lịch sử hơn 40 năm giờ phải cắt ngưng dừng 
lại. 

Hằng năm vào dịp Đại hội hàng ngàn người, cùng kéo về tham dự. Vào 
những kỳ Đại hội đầu tiên, khoảng 20 năm trước… thế hệ bậc ông bà 
cha mẹ, người lớn tuổi tham dự đông chiếm đại đa số. Vì lúc đó họ còn 
khoẻ mạnh và nhu cầu thiêng liêng tinh thần đạo đức nơi họ còn cao còn 
sốt sắng. Nhưng từ hai mươi năm trở lại đây, trái lại, thế hệ lớp người 



trung niên, lớp  người trẻ đi tham dự ngày càng đông nhiều hơn, hầu 
như chiếm đại đa số.  

Đại hội được tổ chức để phần nào đáp ứng nhu cầu tinh thần thiêng 
liêng của người Công giáo Việt Nam sinh sống nơi đây. Nhưng thực tế 
không thể chối cãi, dịp Đại hội cho cả nước Đức cũng là cơ hội thuận 
thiện rất tốt cho mọi người ở xa nhau có dịp gặp gỡ lại nhau. 

Như thế Đại Hội vừa giúp ích vào khía cạnh đời sống tinh thần đạo giáo 
thiêng liêng, được mừng lễ đọc kinh cầu nguyện hát thánh ca chung với 
nhau, vừa tạo khía cạnh giúp cho đời sống con người gần gũi gặp gỡ 
nhau. 

Cũng có những anh chị em đã nói lên tâm tư nhờ qua Đại hội gặp gỡ 
quen biết nhau. Và từ đó nảy sinh ra nơi họ tình yêu và dần đi đến thành 
lập gia đình với nhau. Nhiều anh chị bạn trẻ gọi vui vui đó là “mối tình 
đại hội“! 

Từ bốn năm nay các bạn Trẻ lứa tuổi thanh thiếu niên đã dần tích cực 
tham gia vào sinh hoạt Đại hội, như có thánh lễ riêng cho giới trẻ ngày 
khai mạc Đại hội vào chiều thứ bẩy, thánh lễ cho các em thiếu nhi riêng 
ngày Chúa Nhật. 

Khuôn mặt tươi trẻ, tiếng hát nụ cười cùng điệu bộ nhanh nhẹn, cùng 
với trí óc sáng tạo mới và trang phục tươi sáng muôn mầu của người trẻ 
đã làm cho không khí những ngày Đại Hội phấn khởi tưng bừng thêm 
lên. 

Những bậc cha mẹ anh chị, người lớn tuổi, tử 15 năm nay có chương 
trình đạo đức riêng cho họ vào chiều thứ bẩy sau khi khai mạc Đại hội. 
Họ tập họp chầu Thánh Thể, dâng hoa kính Đức mẹ và tôn vinh các 
Thánh tử đạo Việt Nam. Rồi ngày Chúa nhật với những giờ thuyết 
giảng, Bí tích hòa giải, Thánh lễ và ngày kết thúc Đại hội với cuộc rước 
kiệu Đức mẹ Lavang nối tiếp với thánh lễ Misa bế mạc Đại Hội. 

Đại Hội được tổ chức gầy dựng do sự dấn thân hy sinh của ban Chấp 
hành Liên Đoàn, các Đại biểu và các tình nguyện viên… Nơi đây xin 



nói lên tâm tình lời cám ơn, ca ngợi sự hy sinh quảng đại của các anh 
chị em các Ban Tổ Chức từ hơn bốn mươi năm nay. 

Liên Đoàn Công giáo Việt Nam nước Đức khác nào là ngôi nhà chung 
của những người Công Giáo Việt Nam ở nơi đây. Mỗi thành phần dân 
Chúa là viên gạch xây dựng nên ngôi nhà chung. Nhưng Ban chấp hành 
Liên Đoàn qua các nhiệm kỳ được tín nhiệm bầu chọn, ủy thác có thể 
nói được là những người thợ xây cùng là người bảo vệ gìn giữ ngôi nhà 
chung được vững bền. 

Năm nay chúng ta, vì hoàn cảnh bệnh đại dịch nguy hiểm khó khăn, 
không có Đại Hội như những năm trước. Chúng ta nhớ Đại Hội. Chúng 
ta nhớ những buổi cầu nguyện chung, những buổi ăn cơm chung, những 
phòng ốc cùng ngủ chung như lều trại lán của quân đội, buổi rước kiệu, 
những giờ dâng thánh lễ, nhớ tiếng ca hát hồn nhiên của các em thiếu 
nhi, các bạn trẻ con em chúng ta… 

Nhớ về những kỳ Đại Hội đã qua, chúng ta lần tìm trong sử sách trong 
trí óc một số những hình ảnh, những chủ đề, logo của những lần Đại hội 
trước: 

Năm 2009 - ĐHCG VN kỳ thứ 33 

Kỷ niệm 2000 năm sinh nhật Thánh Phaolô 
“Khốn cho tôi, nếu tôi không rao 
giảng Tin mừng Chúa Giêsu 
Kitô” (1 cor 9,16) 
Không có sử liệu nào chính xác viết 
về tiều sử Thánh Phaolô. Theo Kinh 
Thánh sách Tông đồ công vụ thuật 
lại, Thánh nhân tên là Saulus sinh 
trưởng ở Tarsus. Vào khoảng năm 
32-34 trên đường đi đến Damuscus 
bách hại Giáo Hội Chúa Giêsu, 

được Chúa Giêsu hiện ra kêu gọi Ông trở thành Môn đệ đi làm chứng 



rao giảng về Chúa Giêsu (Cv 9,1-18). Từ ngày đó thánh nhân đi khắp 
các nước miền Trung Đông sang tận Hylạp, miền Balkan và sau cùng 
đến Roma rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu. Ngoài ra thánh nhân còn 
viết tất cả 14 bức thư mục vụ gửi cho các Cộng đoàn: Roma, 
1.Corinthô, 2.Corinthô, Galata, Epheso, Philipphê, Colosse, 1. 
Thessalonica, 2.Thessalonica, 1.Timotheo, 2.Timotheo, Tito, Philemon 
và Do Thái, mà ngày nay còn đọc trong các Thánh Lễ. 

Năm 2010 - ĐHCG VN kỳ thứ 34 

 Hơn 30 năm chúng ta đã sống xa quê nhà. 
Nơi đây chúng ta có rất nhiều cơ hội đời 
sống thuận tiện hơn những người bên quê 
nhà Việt Nam, nhất là về đời sống tự do 
thanh bình, nếp sống đầy đủ sung túc, và 
con cháu có điều kiện thuận lợi học hành 
làm việc mở mang trí tuệ. Điều này xin tạ 
ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta được 
như vậy. Nhưng nơi tha hương tỵ nạn, 
chúng ta không quên đồng bào thân yêu 
của chúng ta ở bên quê nhà Việt nam. 

  
- Xin hướng lòng về quê hương đất nước Việt nam với tấm lòng biết ơn 
quê cha đất mẹ.  
- Xin thành kính tưởng nhớ đến tổ tiên những bậc cha ông đã dấn thân 
hy sinh xây dựng quê hương đất nước từ ngàn xưa ngày hôm qua và 
ngày hôm nay. 
- Xin nhớ đến với lòng yêu mến và biết ơn các người mẹ, các người chị, 
đã cùng đang sống ngày đêm âm thầm hy sinh nuôi dậy gầy dựng gia 
đình cho các thế hệ đàn em con cháu có nếp sống đạo đức gia đình. 
- Xin nghiêng mình cúi đầu tưởng nhớ đến các nạn nhân đã hy sinh 
trong chiến tranh, trên đường vượt biển đi tìm tự do. 
- Xin cúi đầu tưởng nhớ với lòng biết ơn các Linh mục Cao văn Luận, 
Philipphe Lê đạo Luận, Toma Nguyễn đình Tuyển, đã hằng cùng đồng 
hành với chúng ta từ khi Liên đoàn Công giáo Việt Nam được thành lập 



ở nước Đức, mà giờ đây các vị đã trở về với Thiên Chúa nguồn đời 
sống. 
- Xin thành kính nhớ đến tất cả mọi người Công giáo trong Liên đoàn 
Công giáo Việt Nam nước Đức đã nghe theo tiếng Chúa gọi ra đi trở về 
đời sau. Họ là những người xưa kia đã cùng chúng ta sống đức tin vào 
Chúa nơi đất khách quê ngưởi. Họ và chúng ta đã cùng chia sẻ đời sống 
đức tin cùng đời sống tình người là con Thiên Chúa với nhau. 

Năm 2011 

Viết sách trong thời gian quản chế 

Ngày 16 tháng 8 năm 1975, một 
ngày sau khi bị bắt, ĐHY Nguyễn 
Văn Thuận bắt đầu biên soạn cuốn 
sách Năm chiếc bánh và hai con cá. 
Cùng viết song song với cuốn Năm 
chiếc bánh và hai con cá là cuốn 
Đường hy vọng với 1001 câu suy 
niệm ngắn gọn để giúp giáo dân 

Công giáo sống đạo một cách kiên vững trong hoàn cảnh mới của đất 
nước. Cuốn sách này được đánh giá là một di chúc tinh thần xúc động 
đối với nhiều người Công giáo Việt Nam. Đến năm 1986, cuốn sách mới 
cơ bản hoàn thành và cho đến năm 1997, ĐHY mới viết lời mở đầu cho 
nó. Tiến trình viết sách Đường Hy Vọng tại nơi quản chế là Giáo xứ 
Cây Vông là do Tổng giám mục Thuận quyết định làm theo hành động 
của Phaolô, một tông đồ trong thời gian ngục tù: Các buổi đêm tháng 10 
và tháng 11 năm 1975, Ngài đóng cửa và dùng mặt sau lịch blốc, với 
ánh đèn dầu và côn trùng vây quanh. Mỗi sáng, ngài trao lại cho bé 
Quang, 5 tuổi, người đã hỗ trợ Ngài trong việc mua blốc lịch, đưa về 
nhà và nhờ anh chị chép lại. Ngài dùng nhiều thời gian ngày đêm viết 
sách, vì lo ngại sẽ bị chuyển trại, và quyết định dừng lại ở lời nguyện 
thứ 1001. Cuốn sách hoàn thành và ĐHY Nguyễn Văn Thuận dâng lời 
tạ ơn Đức Mẹ Maria nhân dịp lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, ngày 8 
tháng 12 năm 1975. 



Năm 2012 

Năm nay Đại Hội Công giáo được 
diễn ra từ ngày thứ bảy 26. đến 
thứ hai 28. tháng Năm 2012 ở 
Aschaffenburg, với chủ đề: Lòng 
Chúa thương xót qua Bí Tích 
Hòa giải , như Lời Chúa trong 
phúc âm  "Chúng ta phải ăn mừng 
và hoan hỷ, vì em con đây đã chết, 
nay lại sống, đã mất, nay lại tìm 
thấy". (Luca 15,32) 
Linh mục Hồ ngọc Thỉnh sẽ 

hướng dẫn chúng ta tìm hiểu ý 
nghĩa thần học đạo đức về chủ đề trên cho đời sống thực hành đức tin. 
   
Ba ngày Đại Hội mở ra cơ hội cho mọi người dịp thuận tiện học hỏi Lời 
Chúa, lãnh nhận bí tích Hòa giải, suy niệm Chầu Thánh Thể, các Bạn 
Trẻ cùng nhau sinh hoạt về lối sống đức tin, mừng kính đại lễ Đức Chúa 
Thánh Thần, và sống lòng sùng kính Đức Mẹ Maria qua việc rước kiệu 
cung nghinh Đức Mẹ Lavang vào ngày chót Đại Hội, 28.05.2012.  
  
 Ngoài khía cạnh đạo đức sống đức tin, Đại Hội Công giáo của chúng ta 
còn là cơ hội thuận tiện cho mọi người có dịp gặp gỡ nhau cùng hâm 
nóng lại không khí nếp sống tình tự quê hương, và cùng nhau cầu 
nguyện cho quê hương tổ quốc Việt Nam của chúng ta. 

Năm 2013 

Chúng ta tổ chức Đại Hội hằng năm mừng kính lễ Đức Chúa Thánh 
Thần hiện xuống, Đấng là Thiên Chúa cùng là nguồn sức sống đổi mới 
phát triển cho công trình vũ trụ thiên nhiên, trong đó có con người 
chúng ta. Và đời sống đức tin của Giáo Hội cũng như cá nhân mỗi 
người được củng cố là do Ngài hướng dẫn soi chiếu. 



Xin tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng con, 
những người Công gíao Việt nam ở nước 
Đức, có cơ hội qúi báu này, mà từ hơn 37 
năm nay đã trở thành một truyền thống đạo 
đức tốt đẹp cho chúng con. 

Và chúng ta cùng cám ơn nhau luôn cùng 
chung lưng đấu cật, tùy theo sức lực khả 
năng được Chúa phú bẩm ban cho, nỗ lực tổ 
chức Đại hội của chúng ta như trong qúa 
khứ, cũng như hôm nay và ngày mai được 

thành công tốt đẹp. 

Theo nếp sống niềm hy vọng cậy trông, chúng ta vươn hướng tầm nhìn 
về phía trước ngày mai để tìm hướng đi sinh hoạt mới. Nhưng hướng 
tầm nhìn về qúa khứ đã qua để học hỏi kinh nghiệm cũng là điều cần 
thiết không thể bỏ qua được.  

Trong tâm tình đó, Đại Hội chúng ta nhớ đến bậc đàn anh ngày xưa 
cách đây hơn 37 năm đã được Chúa Thánh Thần soi sáng lập ra Hội 
Công Giáo Việt Nam, là tiền thân của Liên Đoàn công Giáo Việt Nam 
nước Đức bây giờ. Xin với tâm tình ngưỡng phục và cám ơn quí vị bậc 
đàn anh đã có công xây dựng nền móng cho Liên Đoàn ngày hôm nay. 

Năm 2014 
 
Hãy mở cửa cho Chúa Kitô. 

Tháng 10. năm 1978, cách đây gần tròn 36 năm, 
trong thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử, Đức giáo 
hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nơi công trường đền 
thờ Thánh Phero ở Vatican, đã nói lên lời kêu gọi 
nhân danh Chúa Giêsu Kitô với toàn thể Hội 
Thánh Công giáo: Đừng sợ, hãy mở cửa cho Đức 
Kito. 

Lời kêu gọi của Đấng nay đã được phong lên 



hàng Hiển Thánh trong Hội Thánh Chúa Kitô vẫn hằng luôn sống động 
cùng là mũi tên hướng dẫn đường đời sống tâm linh cho mọi người tín 
hữu Chúa Kitô. 

Đại hội Công giáo nước Đức năm nay với lòng thành kính tôn vinh 
cùng biết ơn Vị Thánh anh hùng Gioan Phaolô đệ nhị, chọn lời kêu gọi 
của Ngài làm Chủ đề cho đại hội của chúng ta: Đừng sợ, hãy mở cửa 
cho Đức Kitô. 

Năm 2015 
 

Đại Hội của chúng ta năm nay diễn ra 
vào dịp kỷ niệm cách đây 40 năm quê 
hương tổ quốc Việt nam chúng ta bước 
sang giai đoạn thay đổi triệt để về nếp 
sống xã hội. Và do đó nếp sống thực 
hành đạo giáo từ ngày đó cũng đã gặp 
nhiều thử thách, nhất là các thách đố về 
nếp sống tinh thần trong gia đình. 

Chúng ta những người con dân đất 
nước Việt Nam, tuy sống xa ngoài quê 
hương, nhưng lúc nào cũng hướng về 

quê cha đất tổ với lòng yêu mến và biết ơn. 

Chúng ta hướng đến gia đình chúng ta với niềm vui mừng hãnh diện, 
nhưng cũng có nhiều lo âu suy nghĩ. Vì nếp sống gia đình chúng ta ngày 
hôm nay đang gặp phải nhiều thách đố không phải chỉ về mặt vật chất 
nhưng nặng về phần tinh thần. Chính vì thế, Đức thánh cha Phanxico đã 
triệu tập Thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10. này ở Roma 
để bàn về "Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới 
hiện nay". 

Xin Thiên Chúa nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Lavang và Thánh các 
Thánh Tử đạo Việt Nam chúc phúc lành cho Đại Hội chúng ta được 
thành công tốt đẹp. Xin cám ơn Đại Hội. 



Năm 2016 
Liên đoàn Công giáo Việt Nam nước 
Đức chúng ta tính theo tuổi thời gian 
năm nay 2016 (1976-2016) có kỷ niệm 
mừng sinh nhật 40 năm. 

Mừng kỷ niệm sinh nhật thứ 40. trong ý 
nghĩa mừng vui, và cùng trong chiều 
hướng suy tư nhìn lại thời gian qúa khứ 
đã trải qua, và hướng về tương lai ngày 
mai.  

40 năm là một chặng đường hành trình 
dài với nhiều thăng trầm. Nhưng trải qua 
chặng đường 40 năm, Liên đoàn chúng 
ta cũng đã đạt được chút ít thành công, 

làm được nhiều việc tích cực xây dựng cho Liên đoàn cùng cho nhau. 

Như thế chúng ta có đủ lý do chính đáng để mừng vui, cùng chúc mừng 
nhau ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40. Vì chúng ta đã cùng nhau sống 
xây dựng, cùng nhau chịu đựng, cùng nhau chấp nhận gánh chịu vượt 
qua những khó khăn thử thách .  

Dẫu vậy, chúng ta nhớ lời Mẹ Thánh Terexa nhắn nhủ:  ''Hãy cám ơn 
những gì mình đã có, và đừng hãnh diện những gì mình làm’’. 
Mừng kỷ niệm sinh nhật 40 năm, nhất là của Hội đoàn, hãng xưởng, 
thường có yến tiệc mừng vui như một nghĩa cử vui mừng, lời cám ơn và 
đồng thời nói lên thành tích đã đạt được. Liên đoàn chúng ta không chỉ 
làm như thế. Nhưng chúng ta còn tập trung hướng về lòng biết ơn nhiều 
hơn. 
Tâm tình lòng biết ơn của chúng ta trước hết hướng về Thiên Chúa, 
Đấng đã sắp đặt cho Liên đoàn được thành hình và luôn hằng đồng hành 
nuôi dưỡng Liên đoàn chúng ta từ 40 năm qua: Te Deum laudamus te - 
Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la - Grosser Gott wir 
loben Dich. 

Nhìn ngược trở về thời gian 40 năm trước, chúng ta không khỏi với lòng 



cảm kích nói lên lời cám ơn những vị cha anh đã khai sáng thành lập 
Liên đoàn Công giáo Việt Nam nước Đức. Tuy có thể lúc khởi đầu họ 
không nghĩ tới thành lập Liên đoàn, nhưng Hội ái hữu sinh viên thuở 
1976 là tiền thân nền móng cho sự phát triển tiếp nối thành hình Liên 
đoàn Công giáo Việt Nam nước Đức sau này từ năm 1981 cho tới ngày 
hôm nay. 

Nơi đây xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ tới cố Linh mục Giuse Cao 
văn Luận, cố Linh mục Toma Nguyễn đình Tuyển là những vị Linh 
hướng tiên khởi cho Hội ái hữu sinh viên, tiền thân của Liên đoàn chúng 
ta.  

Liên đoàn xin chân thành cám ơn những anh chị em sinh viên thuở ban 
đầu những năm 1976 đến 1981 đã quảng đại hy sinh dấn thân cùng 
chung tinh thần sức lực xây dựng Hội ái hữu sinh viên, tiền thân của 
Liên đoàn công Giáo Việt Nam nước Đức.  

Liên Đoàn vui mừng nói lên lời cám ơn các Linh mục Việt Nam đã cùng 
đang phụ trách việc mục vụ cho người Công giáo Việt Nam nơi các 
Giáo Phận nước Đức, nơi các Cộng đoàn Công Giáo.  

Sự hy sinh dấn thân là những vị Linh Hướng của các Cha cho Liên đoàn 
từ gần bốn thập niên qua là ân đức qùa tặng Thiên Chúa ban cho Liên 
đoàn. 

Liên Đoàn Công giáo chúng ta không phải là một Hội Đoàn ái hữu hay 
một tổ chức nào khác. Nhưng Liên đoàn là một Hội đoàn tôn giáo thuần 
túy của và cùng cho người Công giáo Việt Nam. Nên Liên đoàn Công 
giáo Việt Nam luôn cần có sự mục vụ linh hướng của qúy Cha về tinh 
thần đạo giáo, về Phụng vụ của Giáo hội. 

Liên Đoàn là ngôi nhà chung của mọi người Công giáo Việt Nam ở 
nước Đức do người Giáo dân đứng ra lập nên. Không có sự hy sinh dấn 
thân của mọi người Công giáo từ các Vùng, các Cộng đoàn, sức sống 
Liên đoàn chúng ta làm sẽ ra sao? Làm sao Liên Đoàn có thể tồn tại 
cùng khởi sắc vươn lên được? 



Những đóng góp, dấn thân hy sinh của qúy Ông, qúy Bà, các Anh Chị, 
các Bạn trẻ, các em thiếu nhi là những viên gạch tinh thần sống động 
qúy gía xây dựng cùng củng cố cho tòa nhà sức sống Liên đoàn chúng 
ta ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.  Xin với lòng ưu ái cám ơn mọi 
người. Liên Đoàn chúng ta luôn cần sự hy sinh dấn thân của mọi người, 
nhất là thế hệ Bạn Trẻ.  

Liên Đoàn nhìn lại sự dấn thân hy sinh của Qúy Vị trong Ban chấp 
Hành Liên đoàn cũ, cũng như đương nhiệm, qúy Vị Đại Biểu các Vùng, 
các Cộng Đoàn, qúy vị Tư Vấn với lòng cảm kích biết ơn.  Qúy Vị hằng 
năm âm thầm quảng đại hy sinh thời giờ sức lực cho việc tổ chức Đại 
hội Công giáo của chúng ta. Qúy Vị đã phải chuẩn bị sửa soạn lên 
chương trình sắp xếp công việc rồi, nhất là chịu trách nhiệm tổ chức về 
phía đạo cũng như luật lệ xã hội. Có thế Đại hội hằng năm của chúng ta 
mới diễn ra tốt đẹp được. 
Xin chân thành biểu dương tinh thần hy sinh cao qúy của Qúy Vị cho 
ngôi nhà sức sống Liên Đoàn chúng ta, cùng cám ơn Qúy Vị. 

Năm 2017 

Từ 41 năm qua, hằng năm vào dịp 
mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần 
hiện xuống, người Công Giáo Việt 
Nam chúng ta ở nước Đức tụ tập 
về đây cùng tổ chức ba ngày Đại 
Hội Công giáo. 

Cung cách đạo đức văn hóa này đã 
in sâu thấm nhuần trong lối sống 
đức tin của chúng ta. Nếp sống này 

thể hiện cùng thắt chặt tình liên đới 
giữa chúng ta lại với nhau qua việc gặp gỡ tay bắt mặt mừng, cùng 
quảng đại hy sinh dấn thân chấp nhận những hạn chế thiếu thốn trong 
việc ăn uống ngủ nghỉ, cùng nghe giảng thuyết, nhất là cùng dâng thánh 
lễ sinh hoạt hát xướng ca tụng Thiên Chúa, mừng lễ Đức Chúa Thánh 
Thần hiện xuống. 



Không có sự cùng chung tay dấn thân của qúy Ông, qúy bà, các anh chị, 
các bạn trẻ, các em Thiếu nhi, Đại hội không thành hình được. Vì Đại 
hội được tổ chức gầy dựng do chính qúy Ông Bà, các anh chị, các bạn 
Trẻ từ hàng chục năm nay để thực hành cung cách nếp sống đạo đức văn 
hóa của mình cho chính mình và thế hệ con cháu tương lai nữa.  

Xin ca ngợi và cám ơn tấm lòng nhiệt thành của mọi người chúng ta. 

Không có sự đồng hành cổ võ tinh thần của các Cha phụ trách mục vụ 
cho người Công giáo Việt Nam ở các Giáo Phận nước Đức, Đại hội sẽ 
ra sao. Thiết tưởng Đại Hội như một cây trồng thiếu sức sống phát triển 
vươn lên tươi tốt, và rồi dần khô héo èo uột có thể chết iểu!  

Năm 2018 

Dân gian có ngạn ngữ: Mình lo, Chúa 
liệu! Vâng, thực đúng như thế,. Nhưng 
nhiều khi con người chúng ta lại vô 
tình hay cố ý bỏ quên khía cánh tinh 
thần này, mà chỉ lo cậy vào tài sức của 
mình mong sao cho đạt tới kết qủa 
thành công, nhất là việc tổ chức xây 
dựng đạo giáo tinh thần, như xây dựng 
ngôi nhà Liên đoàn của chúng ta. 

Nhà thần học người Pháp Henri de 
Lubac đã có suy tư: „Ngôi nhà tinh 
thần đạo giáo mà chúng ta xây dựng 
nên, nếu không có Thánh Thần của 

Chúa là chất liệu hồ vữa gắn những viên gạch sống động liền lại với 
nhau, thì tường vách sẽ sụp đổ tan vữa ra. Và ngôi nhà không có nét vẻ 
đẹp, nếu vẻ đẹp không phản chiếu dung mạo của Chúa Giêsu Kitô.“   

Xin Thánh Thần Thiên Chúa là chất liệu hồ vữa gắn nối những viên 
gạch hy sinh dấn thân cho ngôi nhà tinh thần đạo giáo Liên đoàn, nhất là 
ba ngày đại hội của chúng ta hôm nay và ngày mai. 
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Tháng 10 năm 2018 vừa qua, Thượng 
hội đồng Giám mục thế giới đã họp 
bàn về giới trẻ, và đã lấy tiêu đề hãy 
lắng nghe làm trung tâm cho buổi hội 
thảo. 

Theo tinh thần đó Đại hội Công giáo 
của chúng ta năm nay được qúy 
Cha…..đến cùng chia sẻ với chúng ta 
về ý nghĩa của câu: Hãy lắng nghe.  

Lắng nghe là một cung cách nghệ thuật sống không chỉ theo chiều 
ngang đường chân trời giữa con người với nhau trong cuộc sống xã hội, 
nhưng còn là lối sống đạo đức chiều thẳng đứng hướng lên Thiên Chúa 
trên trời cao, Đấng tạo dựng nên con người chúng ta có thân xác và trái 
tim tâm hồn để lắng nghe Lời của Ngài nói qua những dấu chỉ trong 
thiên nhiên, tiếng nói âm thầm nhỏ nhẹ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi 
người….. 

* * * * * * * 
Chúng ta cùng cúi đầu hoặc ngước mắt lên trời cao chắp tay nguyện 
cầu, xin Thiên Chúa sai Thánh Thần của Ngài xuống ban cho chúng ta 
bằng an khoẻ mạnh, giữ vững lòng tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn 
cảnh đời sống. 

 Và tin tưởng Hy vọng trong tương lai gần chúng ta lại có Đại hội trở 
lại. 

Chúc mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, 31.05.2020 

Maria Thu Hồng 


