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“Thiên Chúa đã đưa chúng ra khỏi Ai Cập, 

Người là sức mạnh của chúng tựa sừng trâu” 
                                                                                               (Ds 23:22)  
 

Cộng Đoàn Vùng Bắc Đức thân mến! 
 
Hôm nay, 30 TẾT - Thứ năm 11.2.2021 dân tộc Việt 
Nam đón Giao Thừa bước sang Năm Mới Tân Sửu 2021, 
thời khắc linh thiêng nhất của mọi gia đình Việt. 
 

Tôi chân thành kính chúc Ông Bà, Anh Chị Em, các Bạn 
Trẻ và Thiếu Nhi Năm Mới khang an, thịnh vượng, bình 
an và nhiều sức khỏe. Sách Dân Số viết "Thiên Chúa là 
sức mạnh của dân tộc Israel tựa sừng trâu”, như thế 
chúng ta cũng mong trong năm Con Trâu có thể dựa vào 
sức mạnh của Ngài để có thể vượt qua cơn đại dịch 
Corona trên toàn thế giới.  
 

Vùng Bắc Đức từ Hannover đổ lên Göttingen đã trải qua 
một cơn bão tuyết vào đêm thứ bẩy, 06.2.2021 (trận 
bão cuối cách đây vào năm 1978), làng Borsum chìm 
ngập trong tuyết trắng: thời gian và không gian lắng 

đọng hẳn lại. Tôi chưa bao giờ phải hủy bỏ một Thánh Lễ vì lý do thời tiết, thì lần 
này vào Chúa nhật, 07.2 đã không thể đến Hannover dâng Thánh Lễ cho Cộng 
Đoàn. Một tờ báo địa phương đã mô tả: chúng ta đang sống trong "Lockdown, 
Lockdown và Lockdown vì Corona", nhưng bây giờ thay vì Lockdown là 
"FLOCKdown", một cách chơi chữ tiếng Đức tuyệt vời vì FLOCKEN là những bông 
tuyết (Schneeflocken). Bão tuyết đã là cho nhiều người tại Vùng Bắc Đức phải ở 
trong nhà, nhiều nhà thờ Đức trong vùng đã phải huỷ bỏ Thánh Lễ Chúa nhật. 
 

Vài ngày sau vẫn còn tuyết cao bằng chiếc bánh xe hơi, mỗi ngày tôi phải vất vả 
dọn tuyết trước Trung Tâm Mục Vụ. Lấy xe đi dâng Thánh Lễ cho giáo dân Đức 
trong những làng lân cận, tôi phải cần cả tiếng đồng hồ mới moi được chiếc xe ra 
khỏi đống tuyết. Bên ngoài độ âm là 10 nhưng nhưng khi lấy xe ra được, bên trong 
người phải đổ mồ hôi. Ở đây, tuyết nhiều cũng làm cho người dân Đức phần nào đỡ 
buồn chán trong lúc Lockdown, nhất là cho trẻ em nô đùa với tuyết trước cửa nhà. 
 

Thủ tướng Angela Merkel tiếp tục ra lệnh "cấm túc" cho đến 07.3.2021, có thể nói 
từ Mùa Vọng 2020 cho đến Mùa Chay 2021 chúng ta vẫn phải ở nhà, một thời gian 
quá dài với biết bao thiệt hại kinh tế của người dân. 
Có thể nói năm 2020 là một năm dài "đằng đẵng". Một cách so sánh thiết thực: có 
nhưng đứa trẻ được sinh ra trong đầu năm 2020 - bây giờ đã biết đi, nhưng chưa 
hưởng được một sự tự do đích thực ở một thế giới bên ngoài như mọi khi. 
 

Giáo Hội vẫn cho phép giáo dân tham dự các Thánh Lễ trực tuyến: xin nhớ phải 
trực tiếp chứ không xem lại. Khi tham dự, nên nhớ với thái độ trang nghiêm và ăn 
mặc tươm tất như lúc đi đến nhà thờ. 
 

Mồng Một Tết, thứ sáu 12.2 lúc 18g tôi dâng Thánh Lễ cho giáo dân Đức của làng 
Borsum và sẽ có một số ACE Việt Nam đến tham dự. Tiếp theo thứ bẩy tại Wedel 
và Chúa nhật tại Hamburg. Sau 3 ngày Tết là chúng ta bước ngay vào mùa Chay 
Thánh với Thứ Tư Lễ Tro, 17.2.2021. Xin chúng ta nhớ ăn chay và kiêng thịt! 
 

Vài hàng chữ của Đêm Giao Thừa, xin Thiên Chúa gìn giữ mọi người chúng ta bình 
an và tạ ơn Chúa cho những ơn lành của năm Canh Tý 2020, mặc dù gặp bao khó 
khăn của dịch bệnh đã gây ra. Tôi cũng xin gửi kèm vài tấm hình tuyết tại Borsum. 
 

Lm. Tuyên Úy Paul Phạm Văn Tuấn 



 

 
 

 

 
 
 


