Mùa Vọng tại Cộng Đoàn Mân Côi Nürnberg
Minh Thanh (CĐ. Thánh Giu-se, Ebelsbach).

Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội .
Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời .
Lởi Bài Hát nhập Lễ đã nhắc nhớ và mời gọi các Kitô hữu bước vào Mùa Vọng với
tâm tình chuẩn bị đón chờ Ngôi Hai nhập thể. Với tâm tình này Cha Thế đã hỏi tiếng
Đức với các em Thiếu Nhi : màu Áo Lễ tím có ý nghĩa gì và tâm tình sống mùa Vọng
ra sao! Do các em đã được học trước 50 câu hỏi về mùa Vọng và Giáng Sinh nên câu
trả lời của các em chính xác và được Cha khen ngợi .
Trong phần giảng Lễ hôm nay , Cộng Đoàn được nghe một câu chuyện về bốn Thầy
trò Qủy sứ . Thầy trò này tìm cách dụ con người sa vào chốn hỏa ngục sau khi kết thúc
cuộc đời trên trần thế . Hai học sinh lần lượt đưa ra mưu kế nhưng Sư Phụ đều nói là
cách thức này không có hiệu quả . Đến lượt thằng Quỷ thứ ba đưa ra ý kiến : bây giờ
con đi nói với con ngưởi cứ lo sống thoải mái , ngày chết còn lâu mới đến .
Thầy Quỷ tỏ vẻ rất hài lòng và khen ngợi ý kiến này quá tuyệt vời .
Câu truyện này không có thật nhưng nó nhắc nhớ cho mỗi Kitô hữu sự nguy hiểm khi
chúng ta không chuẩn bị gì cho cuộc sống đời sau như trong bài Phúc Âm của Thánh
Mát-thêu 24 , 37 – 44 hôm nay về ngày Chúa đến bất ngờ mà chúng ta không ngờ tới .
Tiếp đó, Cộng đoàn được xem các hình ảnh của các Cha , Thầy , Soeur và một số Giáo
Dân trong công việc truyền giáo ở Lào . Nơi đây cuộc sống người dân Lào còn nhiều
bất hạnh, thiếu thốn và nghèo khổ . Liên Giáo Phận Bamberg, Eichstätt và Würzburg
cùng sống trong mùa Vọng năm nay đến Lễ Chúa Kitô Vua (1 năm) với tinh thần Tin
Mừng “Tấm Lòng Thương Xót – Das Herz der Barmherzigkeit” theo gương Chúa Giêsu, qua việc chia sẻ và giúp đỡ cho việc truyền giáo ở nước Lào.
Sau đó, Cha Thế chia sẻ câu châm ngôn sống của Vị Thánh Nhân cho mỗi ngày sống .
Tháng 12 này chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm với Thánh Phanxicô Xaviê , một Nhà
Truyền Giáo hết lòng cho Chúa và Giáo Hội. Mỗi tháng Cha sẽ chia sẻ một Vị Thánh
Nhân để chúng ta biết và học hỏi thêm .
Cha kêu gọi mọi người ghi danh qua Cha để nhận Lời Thánh Nhân mỗi ngày qua Viber
hoặc Whatsapp.

Sau Thánh Lễ là chương trình đố vui mùa Vọng và Giáng Sinh cho người lớn và các
em nhỏ ở Hội Trường . Mở đầu cuộc thi , các em nhỏ đã hát và biểu diễn 2 bài nhạc
tiếng Đức với các nhạc cụ : đàn Keyboard , sáo , kèn . Tiếp đó là phần thi cho các em
cũng bằng tiếng Đức qua cách bốc thăm các câu hỏi . Các em đã trả lời xuất sắc và mỗi
em được phần quà của Cộng Đoàn trao tặng . Riêng các em không dự thi , ngồi ở dưới
cổ động cũng được 1 phần quà Mùa Vọng ( Adventskalender ) .
Phần thi người lớn được tiếp nối sau đó với 3 nhóm : Đại diện Cộng Đoàn ; Ca Đoàn
và Cộng Đoàn ( mỗi nhóm có 3 người ) . Vòng 1 với 6 câu hỏi, các nhóm đã trả lởi một
cách dễ dàng , xuất sắc , đồng điểm . Để tranh giải 1,2 ,3 nên ban Giám khảo đã đưa ra
các câu hỏi : khó,khó và khó . Lần này các thí sinh lúng túng , bối rối vì phải tự đưa ra
đáp án . Nhóm Ca Đoàn và Cộng Đoàn đã không vượt qua nổi vòng thi này . Nhóm
Đại Diện Cộng Đoàn đã trả lởi đúng nhưng Chị Thu đưa ra 2 đáp án cùng một lúc. Ban
Giám khảo bắt nhóm này phải quyết định 1 câu trả lời mà thôi . Cuối cùng thì ...chị
Thu chọn đáp án sai . Xét thấy nhóm Đại diện đã có câu trả lời chính xác lúc ban đẩu
nên ban Giám Khảo quyết định cho nhóm này đạt hạng 1 .
2 Nhóm còn lại tranh hạng 2 với các thức đội nào trả lời trước thì sẽ thắng . Nhóm
Cộng Đoàn đã đạt hạng 2 . Kết thúc cuộc thi này các Nhóm được lãnh thưởng với
những phần quà thật đẹp nhưng cũng thiết thực ( vì phần quà này đã được Cha Thế làm
phép các Ảnh , Tượng , đồ móc chìa khóa ) . Ban Đại diện cũng chuẩn bị thêm một số
phần quà để quý vị trong Cộng đoàn có thể tham dự thêm . Phần thi này hào hứng , sôi
nổi và ồn ào vô cùng vì khi các câu hỏi được đưa ra thì mọi người giơ tay trả lởi mau
lẹ . Chốc lát phần quà này cũng hết sạch sành sanh .
Trước khi chia tay ra về, Cha Thế mời Cộng Đoàn đọc kinh , cầu nguyện để Tạ Ơn
Chúa về một buổi chiều an vui này .
Cám ơn ban Đại Diện Cộng Đoàn , các em Thanh Thiếu Niên , người đã tài trợ âm
thầm những món quà tối nay và những bàn tay đã giúp đỡ tổ chức cuộc thi đố vui này
Lời Thánh Phanxicô Xaviê còn vang vọng trong chúng con:
“Hãy luôn luôn nhớ lời này của Chúa Giêsu: Được lời lãi cả thế gian mà mất linh
hồn nào được ích gì ?”
Xin Chúa chúc lành và ban cho mỗi người chúng con được sống mùa Vọng với tâm
tình đầy sốt mến và thánh thiện .

