
 

 
 
 

+++ Năm Thánh của Giám Mục Godehard (Godehardjahr) dịp mừng 1.000 năm chịu chức Giám Mục 
cho GP Hildesheim. Ngài sinh năm 970 tại Deggendorf miền Bayern, tu dòng Bênêđictô. Năm 997 
ngài trở thành Tu Viện Trưởng. Ngày 02.12.1022 ngài được truyền chức Giám Mục. Trong thời kỳ 
Trung Cổ này ngài xây nhiều nhà thờ và phát triển Giáo Phận. Ngài qua đời ngày 05.5.1038, sau gần 
100 năm ngài được Phong Thánh năm 1131. Xin Thánh Giám Mục Godehard cầu cho chúng con. 
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"Chúa dõi theo mọi nẻo đường con đi" 
    

                                                                (Tv 139.3) 
 
 

 
 

Quý Ông Bà, Anh Chị Em và các Cháu Thiếu Nhi thân mến! 
 

30 năm trôi qua. Một thời gian quả là dài, gần một nửa đời người. Một điểm mốc đáng ghi 
nhớ cho việc phục vụ của đời linh mục. Đúng như vậy, ngày 13.6.1992, ba thày Phó Tế khác 
và tôi đã được Đức Giám Mục Dr. Josef Homeyer truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa 
Dom Hildesheim, lúc ấy thật diễm phúc có sự hiện diện của Đức Cố HY Phanxicô Xaviê 
Nguyễn Văn Thuận và được Ngài đặt tay cầu nguyện.  

 

Và tôi vẫn còn nhớ cách đây 5 năm vào ngày 17.6.2017, 
bốn Anh Em linh mục chúng tôi cùng hội ngộ tại nhà thờ 
Dom Hildesheim với đông đảo giáo dân Việt Nam + Đức 
mừng Ngân Khách Linh Mục. Một ngày tràn đầy hồng ân và 
đáng ghi nhớ. Những tâm tình của Giáo Dân ban tặng quả 
là thương mến và tràn đầy niềm vui cho 4 Linh Mục. Sau lễ 
Anh Chị Em VN kéo nhau về sân trường Borsum, hơn 500 
người liên hoan với một bầu khí đặc biệt của đại gia đình 
Bắc Đức. Hình ảnh yêu thương hòa quyện với bao nét mặt vui tươi hạnh phúc giữa hai dân 
tộc Việt - Đức thật đáng ghi nhớ cho năm 2017, chưa kể những món ăn ngon do các Cộng 
Đoàn đóng góp chung tạo thành bữa tiệc thịnh soạn với một chương trình văn nghệ đặc sắc. 
 

Giờ đây, quãng đường Ơn Gọi lại thêm được 5 năm bằng con số tròn 30. 
Nhìn lại với lòng cảm tạ và tri ân. Một chặng đường dài được Chúa dẫn 
dắt bằng những bước đi: có lúc êm ái nhưng cũng không thiếu chông gai, 
nhưng dù vui hay buồn tất cả đều được đong đầy bằng tình yêu thương 
và bàn tay Chúa luôn dắt dìu, gìn giữ bình an trên khắp mọi nẻo đường 
Bắc Đức. Cũng như tôi luôn đón nhận được sự nâng đỡ rộng lượng, sự 
làm việc chung và những lời kinh nguyện từ phía giáo dân trong vùng Bắc 
Đức và của giáo xứ Đức St. Martinus ở Borsum. 
 

Dịp mừng 30 năm Linh Mục, tôi sẽ dâng thánh lễ Tạ Ơn đúng ngày tại nhà 
thờ St. Agnes, Hamburg-Jenfeld vào Thứ hai, 13.6.2022 lúc 17g chiều với 6 Cha khách. Tôi 
chân thành kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em và các Cháu Thiếu Nhi đến tham dự để chúng 
ta "Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 135). 
Cha Giuse Điểm, người hướng dẫn tôi suốt 30 năm qua sẽ giảng lễ. 

Lm. T.Úy Phaolô Phạm Văn Tuấn 


