
Tam Nhật Tĩnh Tâm 2017 
cho Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam 

tại Hamburg và Vùng Bắc Đức 
 

 

Thời gian: từ ngày 06. đến 08.10.2017 
Tại hội trường Mariä Himmelfahrt Rahlstedt 

  Oldenfelder Str. 23  -  22143 Hamburg - Rahlstedt 
 

 

Đề tài:  Với Mẹ Maria, học tìm ý CHÚA giữa đời 
 

 
 

Những ngày tháng Mân Côi năm 2017 này có một ý nghĩa đặc biệt, bởi người tín hữu công giáo 
mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Kỳ tĩnh tâm cộng đoàn năm nay lấy hình bóng Đức 
Maria làm mẫu gương cho những hoàn cảnh sống trong gia đình, trong lòng Giáo Hội và đặc biệt những 
thách đố và khủng hoảng của thế giới hôm nay, đặc biệt là vấn đề đức tin của con cái và người trẻ.  

Các bài thuyết trình tuy có những chủ đề đa dạng nhưng nhắm về một mục tiêu thực tiễn chung: 
học với Đức Mẹ để nhận định, tức để tìm ra ý muốn của Thiên Chúa dành cho mình, trong những hoàn 
cảnh khác nhau của cuộc sống. Như mọi năm, kỳ tĩnh tâm còn là dịp để anh chị em trong cộng đoàn sống 
sâu đậm hơn những cử hành phụng vụ, kinh nguyện, làm việc bác ái, chung bữa cơm huynh đệ mà còn là 
những chia sẻ thiêng liêng thân tình giữa mục tử và giáo dân và giữa anh chị em với nhau.  
 

- Hướng dẫn:  Cha Augustino Nguyễn Thái Hiệp SJ và Cha Giuse Bùi Quang Minh SJ 
 

- Tổ chức: - Lm. Tuyên Úy Phaolô Phạm Văn Tuấn và Ban Đại Diện CĐ Hamburg 
 
CHƯƠNG TRÌNH 
 

Thứ sáu, 06.10.2017:  
17g30        - Thánh Lễ Khai Mạc  
18g30–20g30   - Dẫn nhập khái quát vào chương trình tĩnh tâm  
 
Thứ bẩy, 07.10.2016 
10g00       - Thánh Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi 
                                - Sau đó học hỏi, sinh hoạt đến 17g00 
20g00       -  Suy Niệm + Chầu Thánh Thể + Chúc Lành Thánh Thể (trong nhà thờ) 
 
Chúa nhật, 09.10.2016 
10g00      - Kinh Phụng vụ - sau đó đúc kết 
14g00      - Rước Kiệu - Thánh Lễ Đồng Tế mừng Bổn Mạng Thánh Giuse Khang 
                               - Sau đó liên hoan mừng Quan Thày Cộng Đoàn trong hội trường  



 

Các đề tài nhỏ được thảo luận trong 3 ngày:   
 

1. Đời sống gia đình theo tinh thần thư gửi tín hữu Êphêsô của thánh Phaolô 
2. Đức Maria, vị ngôn sứ giữa đời thường (bài Tin Mừng từ phép lạ Cana)  
3. “Học nhận định đức tin với Đức Maria, từ Tin Mừng đến những cuộc hiện ra của Mẹ trong lịch 
sử Giáo Hội”  
4. “Đức tin của người trẻ hôm nay: còn hay mất?” (Vài suy tư hướng đến Thượng Hội Đồng Giám 
Mục về giới trẻ 2018)  


