
  

 

 

 Mục  Vụ  

  Tháng 03– 2019 

    

   

Anh chị em thân mến, 

Những ngày qua các cộng đồng 

người Việt Nam tại hải ngoại đã cố gắng sống nền văn hóa dân tộc qua việc tổ chức 

các buổi mừng Tết cho bà con anh chị em người Việt sống tại đất khách quê người. 

Việc tổ chức Tết của các cộng đồng có mục đích trước tiên là tưởng nhớ tổ tiên đã 

có công dựng nước để con cháu được hưởng những ân huệ thiên nhiên như quê 

hương gấm vóc, ơn trời, lộc thánh. Và việc tổ chức Tết cũng có mục đích để cho thế 

hệ tương lai không mất đi nguồn mạch sự sống cuộc đời, có nghĩa là để giới trẻ có 

liên lạc với tổ tiên, học hỏi bắt chước gương của tiền nhân, hấp thụ tinh thần cha 

ông. Đàng sau cái lễ hội mừng tết là cả một kho tàng tinh thần mà chúng ta cần 

khám phá, bảo tồn và sống. Chúng  ta hy vọng những cố gắng này sẽ không trở nên 

vô ích. 

 

Khi suy niệm về việc mừng tết của dân tộc như thế, tôi chợt thấy ý nghĩa của nó 

giống như ý nghĩa chúng ta dành tháng Ba để kính thánh Giuse. Cả một kho tàng 

tinh thần phong phú trong ngày lễ kính thánh Giuse mà chúng ta suy gẫm suốt cả 

tháng. Trước tiên lễ thánh Giuse mời gọi chúng ta sống như Chúa Giêsu : Ngài đã 

vâng lời phục tùng Đức Mẹ Maria và thánh Giuse. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta 

biết kính yêu ông bà và cha mẹ như Chúa Giêsu đã làm xưa tại Nazareth.  

 

Lễ trọng mừng Thánh Giuse (19-3) rơi vào Mùa Chay, khi Giáo hội tập trung vào 

việc chuẩn bị kính nhớ Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Phụng vụ muốn mọi 

người nhận biết tầm quan trọng của ý nghĩa Mùa Chay, do đó việc sùng kính Thánh 

Giuse trong tháng Ba nhằm khuyến khích mọi người noi gương sống thánh thiện của 

ngài nhiều hơn theo tinh thần Mùa Chay. Chúng ta khám phá rằng, muốn sống đầy 

đủ tinh thần mùa chay, chúng ta cứ sống theo gương của thánh Giuse. Hay nói 

ngược lại, nếu chúng ta gắn bó với thánh Giuse chúng ta sẽ sống trọn vẹn mùa chay. 

Giáo hội khuyến khích chúng ta sùng kính Thánh Giuse vì ngài là mẫu gương anh 

dũng trong việc thực hành các nhân đức. Đọc Phúc âm chúng ta có thể thấy đức tin, 

đức cậy và đức ái của ngài trong những hoàn cảnh khó khăn. Ngài cẩn trọng khi 

chăm sóc vợ con, ngài tỏ ra có tài lãnh đạo khi bảo vệ và giúp đỡ vợ con. Ngài đạo 

đức, tinh tế và chân thật. Ngài công chính khi đối xử với Thiên Chúa và con người, 

đồng thời nổi bật về sức chịu đựng và can đảm, đặc biệt về đức khiết tịnh. Ngài còn 

bảo vệ và bênh vực nhân đức của Đức Mẹ khi còn đang thời gian đính hôn và khi 

sống đời hôn nhân. Cả hai đều khấn giữ đồng trinh vì Chúa, đám chìm trong tình yêu 

Thiên Chúa. Thời gian trôi qua, Giáo hội minh định rằng Đức Thánh Giuse không 

chỉ là thánh nhân đối với một số người mà ngài còn giúp đỡ mọi người  

 

Hầu hết gia đình nào cũng gặp khó khăn thử thách. Trong tháng này chúng ta cùng 

nhau dâng các gia đình trong cộng đoàn chúng ta cho thánh Giuse, để ngài bảo trợ và 

dìu dắt gia đình chúng ta vượt qua mọi nguy cơ hiểm nghèo.  

 

Xin thánh cả Giuse phủ áo choàng bảo vệ của ngài trên gia đình anh chị em và gìn 

giữ mọi gia đình chúng ta.  

Cha T/U  

Dominik Trần Mạnh Nam 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG BA 

 

Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu, đặc biệt các cộng đoàn đang bị bách hại, cảm 

thấy gần gũi với Chúa Kitô và được tôn trọng trong các quyền lợi của họ. 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 

 

03 + CHÚA NHẬT thứ Tám Mùa Quanh Năm 
Huấn Ca 27,4-7; 1 Côrintô 15,54-58. Phúc Âm: Luca 6, 39-45 

06  Thứ tư. Lễ Tro. Giữ chay và kiêng thịt.  

Gioel 2,12-18; 2 Côrintô 5,20-6,2. Mátthêu 6,1-6.16-18.  

Bắt đầu Mùa Chay 

10 + CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.  

Đệ Nhị Luật 26,4-10; Rôma 10,8-13. Luca 4,1-13. 

17 + CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.  

Sáng Thế: 15, 5-12.17-18; Philípphê 3,17-4,1.Luca 9,28b-36. 

19  Thứ ba. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. 

Lễ trọng.   

2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16; Rôma 4,13.16-18.22. Mátthêu 

1,16.18-21.24a 

24 + CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.  

Xuất Hành 3,1-8a.13-15; 1 Côrintô 10,1-6.10-12. Luca 13,1-9. 

25  Thứ hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.  

Isaia 7,10-14; Do Thái 10,4-10. Luca 1,26-38.  

31 + CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.  

Giôsuê 5,9a.10-12; 2 Côrintô 5,17-21. Luca 15,1-3.11-32. 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút 

 

Sigmaringen 12g00  ngày 03.03.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Wiesbaden 11g45 ngày 10.03.2019 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Freiburg 12g15 ngày 17.03.2019 nhà thờ St. Andreas, 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Haltingen 16g00 ngày 23.03.2019 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Frankfurt 14g30 ngày 24.03.2019 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Karlsruhe 14g30 ngày 31.03.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

 

Mannheim 14g30 ngày 07.04.2019 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Sigmaringen 12g00  ngày 14.04.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

 

Flörsheim Thứ Năm tuần thánh 18.04.19  
nhà thờ St. Gallus; Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim 

14g30  giảng thuyết 

17g00  thánh Lễ với nghi thức rửa chân 

Flörsheim Thứ Sáu tuần thánh 19.04.19 
nhà thờ St. Gallus, Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim 

11g30 giảng thuyết + cơm trưa 

14g00 đi đàng Thánh Giá 

15g00 suy tôn thánh giá. 

16g30 gặp gỡ cá nhân để linh hướng và giải tội 

Flörsheim Thứ Bảy tuần thánh  20.04.19  
nhà thờ St. Gallus;  Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim 

14g30 giờ  giảng thuyết + giải lao + giảng thuyết  

18g00 Nghi thức Vọng Phục Sinh 

Breuberg 12g30  ngày 21.04.19 Chúa Nhật Phục Sinh 

 nhà thờ St. Karl Boromäus,  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Pforzheim 12g00  ngày 22.04.19 Thứ Hai sau lễ Phục Sinh 

 nhà thờ St. Elisabeth  

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg 

Nothgottes 11g30 giờ ngày 01.05.2019.  

ChauSon  Nothgottes 37,  65385 Rüdesheim Rhein 

Frankfurt 14g30 ngày 05.05.2019 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Linh mục Xito dâng thánh lễ 

Karlsruhe 14g30 ngày 05.05.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Cha Tuyên Úy dâng thánh lễ 

Haiger 16g00 ngày 11.05.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Banneux 11g00 Ngày 12.05.2019 

Rue de L´Esplanade 57,  

4141 Banneux (Sprimont), Belgien 

 

Freiburg 18g00 Ngày thứ Bảy 18.05.2019 tại nhà thờ St. Konrad 

Rennweg 47, 79106 Freiburg im Breisgau 

Internationaler Gottesdienst 

Mannheim 14g30 ngày 19.05.2019 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Speyer Dom 10g00 ngày 26.05.2019 

Nhà thờ chính tòa Speyer 

Domplatz , 67346 Speyer 

Cộng đoàn Việt Nam được mời tham dự đông đảo 

Breuberg 12g30  ngày 30.05.2019 Chúa Lên Trời 

 nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Wiesbaden  11g45 ngày 02.06.2019 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

 

Aschaffenburg  08+09+10.06.2019 Đại Hội niềm tin của người  

Công Giáo Việt Nam trên nước Đức 

Karlsruhe 14g30 ngày 16.06.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Linh Mục Xito dâng thánh lễ 

Freiburg 11g45 ngày 16.06.2019 nhà thờ St. Andreas, 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Cha Tuyên Úy dâng thánh lễ 

Breuberg 09g00  ngày 20.06.19 Lễ Mình Máu Thánh Chúa 

 nhà thờ St. Karl Boromäus,  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Rước kiệu Mình Thánh Chúa chung với giáo xứ Đức 

Haltingen 16g00 ngày 22.06.2019 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 



Sigmaringen 12g00  ngày 23.06.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

 

Pforzheim 14g30  ngày 30.06.2019  nhà thờ St. Elisabeth  

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg 

Linh mục Xito dâng thánh lễ 

Karlsruhe 11g30 ngày 14.07.2019  

nhà thờ St. Heinrich und Kunigunde 

Moldaustraße 16, 76149 Karlsruhe-Neureut 

 

Thông Báo I 

 
Luật ăn chay kiêng thịt 

Người tín hữu Công giáo buộc phải ăn chay kiêng thịt ngày thứ Tư lễ Tro và ngày 

thứ Sáu tuần thánh hằng năm. 

- Luật kiêng thịt buộc các tín hữu từ 14 tuổi cho đến mãn đời. 

- Việc giữ chay Giáo Hội hệ tại ở chỗ ăn một bữa [6], còn hai bữa còn lại được phép 

ăn một chút, miễn là lưu ý đến lượng và phẩm của thức ăn mà tập tục địa phương 

mỗi nơi cho phép. Giữa hai bữa ăn, cấm dùng thức ăn đặc, nhưng thức ăn lỏng (trà, 

nước trái cây, sữa…) có thể được dùng bất cứ lúc nào [7]. 

- Theo Điều 1252 của Bộ Giáo Luật hiện hành, luật ăn chay buộc tất cả mọi người 

Kitô hữu, từ tuổi thành niên (nghĩa là trọn 18 tuổi [8]) cho đến khi bắt đầu được 60 

tuổi. 

 Những người bắt đầu 60 tuổi được miễn khỏi ăn chay, nhưng vẫn phải giữ luật 

kiêng thịt. 

 

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ BANNEUX (Vương quốc Bỉ) 

Chúa Nhật 12.05.2019 

Những ai sống tại Karlsruhe và vùng phụ cận có thể ghi danh đi xe Bus chung: 

Phương tiện xe bus 50 chỗ 

Phí tổn 35€ mỗi người 

Ăn uống tự túc 

 

Khởi hành lúc 5 giờ sáng 

tại bãi xe nhà thờ 

Kirche St. Judas Thaddäus,  

Bärenweg 40, 76149 Karlsruhe 

 

Trở về lúc 17 giờ. 

Ghi danh về chị Kim Liên. 

Email: kim_lien1965@yahoo.de / Tel: 0151 67104670 

Những ai sống tại Frankfurt và phụ cận có thể ghi danh đi xe Bus chung 

Khởi hành lúc  06g15 tại Ff /Kalbach,  U-Bahn Station  

ghi danh về chị Lệ Hằng Tel 06003 2739990 / hd 0176 43258726.   

Trở về từ Baneunx lúc 17g15 

Xin mọi người nếu được cố găng ghi danh sớm để tiện việc sắp xếp 

Thông Báo II  

Đại Hội Công Giáo lần thứ 43 

Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Đức trân trọng kính mời chúng ta đến tham dự Ðại 

Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 43 : 

Chủ đề: Hãy Lắng Nghe “ Habt ein hörendes Herz!“ (vgl 1. Kön 3,9 / Joh 11,27) 

Từ ngày 08.06.2019 đến ngày 10.06.2019 

tại Frankenstolz Arena & Berufschule. 

Seidelstr. 2 – 63741 Aschaffenburg. 

Thuyết Trình Viên: Cha Giuse Bùi Quang Minh S. J. (dòng Tên) 

và Cha Francis Trần Công Phán Salesian Don Bosco Việt Nam (Hướng dẫn 

cho Giới trẻ (Thanh niên Công Giáo). 

 

Sẽ không nhận các ghi danh sau khi hết thời hạn đến ngày 05.05.2019. 

Lệ phí tham dự: 

Từ 4 đến 9 tuổi: 20€ -  

Từ 10 tuổi trở lên: 30€  

Lệ phí ghi danh tại  ĐHCG: 50€ 

 

Học hỏi về Học Thuyết xã hội công giáo 
Thời gian: từ 9 giờ 00 và từ 14 giờ 30 ngày thứ bảy 23.03.2019 

Tại :           Naturfreundehaus Ginsheim 

Rheinstr.76 ; D- 65462  GINSHEIM 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Buổi sáng 

09.00          Khai mạc 

09.15          Tại sao chúng ta cần học hỏi HT XHCG? (Lê Văn Yên trình bày) 

10.45          Thảo luận 

12.30          Cơm trưa, nghỉ trưa 

 Buổi chiều 

14.30          Khai mạc, chào mừng các tham dự viên mới 

15.00          Hôn Nhân và Gia Đình theo HTXHCG 

                   (Phạm Hồng-Lam tóm lược nội dung sách của Joseph Höffner) 

16.15          Đúc kết thảo luận 

17.00          Thánh lễ (tại thánh đường St. Marien Ginsheim, 

                   Mainzer Str.23; 65462 GINSHEIM [gần địa điểm sinh hoạt]) 

18.30          Cơm chiều 

mailto:kim_lien1965@yahoo.de


 Buổi tối 

20.30 Trao đổi (tiếp) kinh nghiệm về hôn nhân, gia đình, giáo dục con cái 

21.30  Kết thúc buổi hội học 

Ông Lê Văn Yên- thay mặt PTGDHN kính mời Ông, Bà, Anh, Chị và các Bạn  ở lại 

dùng bữa cơm thân mật sau phần thảo luận ban trưa cũng như sau thánh lễ ban chiều 

 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

Kinh Vinh Danh 

Gloria theo tiếng La-tinh; còn được gọi là Vinh Tụng Ca, vì chứa đựng những lời tán 

tụng tung hô Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau cải cách phụng vụ, kinh này được đọc hoặc 

hát trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các Thánh Lễ Chúa Nhật ngoài mùa 

Vọng và mùa Chay. Trước đó, từ khoảng thế kỷ thứ 12, Kinh Vinh Danh được hát 

trong các Thánh Lễ ngoài mùa Chay. Hội Thánh dùng thánh thi rất cổ kính này để 

tôn vinh Chúa Cha và cầu khẩn Chiên Con (31).   

Gloria in exelsis Deo (Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời) là một trong vô số 

thánh thi được sáng tác và hát trong giai đoạn đầu của Giáo Hội. Lúc đó, các thánh 

vịnh và thánh thi chưa được công nhận là thánh ca chính thức của Ki-tô hữu. Nhờ có 

được uy tín lớn trong Giáo Hội sơ khai nên Kinh Gloria tránh thoát nghị quyết cấm 

những thánh thi do cá nhân sáng tác kể từ Công Đồng Laodicêa (341-380). Ở Rô-

ma, Kinh Gloria được dùng ở nghi thức đầu lễ của các lễ Giáo Hoàng, được cử hành 

trong các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ các Thánh Tử Đạo, cũng như vào lễ Phục 

Sinh và Lễ Mở Tay của linh mục.  

Nhìn từ khía cạnh thần học và lịch sử, Gloria (Kinh Vinh Danh) và Kyrie (Kinh 

Thương Xót) có một liên quan chặt chẽ. Khi kinh cầu Kyrie với thời gian được rút 

ngắn lại và mất đi dần tính cách tung hô nguyên thủy để trở thành một lời sám hối và 

xin thương xót, thì Gloria - với hình dạng của một thánh thi chúc tụng - xuất hiện 

như một sự đối lập. Gloria phản ảnh lại nhu cầu muốn tỏ lộ niềm vui trong Thánh 

Lễ, nhất là vào những ngày lễ trọng. Đây là một kinh của cộng đoàn.  

Kinh Vinh Danh bắt đầu bằng sự chúc tụng Thiên Chúa Cha và Chúa Con với lời 

tung hô của các Thiên Thần (Lc 2,14), rồi đến những lời hân hoan chúc tụng Chúa 

Ki-tô và kết thúc “cùng với Chúa Thánh Thần... muôn đời vinh hiển với Chúa Cha.” 

Chúc tụng Thiên Chúa là một cách thức cầu nguyện cần thiết và quan trọng có 

nguồn gốc trong Kinh Thánh Cựu Ước, và đây cũng chính là điểm tạo sức mạnh tỏa 

lan từ thánh thi cổ kính này. 

 

Góc chia sẽ 

Thánh Giuse – mầu gương những người Cha Công giáo. 

Thánh Giuse, người công chính, mẫu gương sáng về đức tin vững vàng. Cũng 

chính có đức tin vững mạnh, mà thánh Giuse đã vâng lời, tôn trọng sự sống, 

và sống trung thực, không chạy theo vật chất… 

Học đức tin nơi thánh cả Giuse, qua việc Ngài vâng lời các thiên sứ: 

Nhờ có đức tin vững vàng, nên thánh Giuse đã bằng lòng cưới mẹ Maria,  khi 

mẹ Maria đã mang thai...Thánh Giuse đã hoàn toàn tin tưởng và vâng lời khi 

sứ thần báo mộng. 

Và cũng chính vì có đức tin vững vàng, nên thánh Giuse đã vâng lời truyền 

của Thiên thần, giữa đêm trỗi dậy đưa hài nhi Giêsu và mẹ người trốn sang 

Ai Cập với bao vất vả nơi “Đất khách quê người”… 

Học đức tin nơi thánh Giuse,qua việc Ngài tôn trọng quyền sống của con 

người. 

Ngày nay, nhiều người đã chối bỏ, và trút bỏ đứa con vô tội của chính mình, 

thì thánh Giuse, vị cha nuôi đã chăm sóc chu đáo cho Chúa giêsu, với đầy đủ 

trách nhiệm của vị cha nuôi khả kính; và làm trọng nghĩa vụ của người chồng 

trên danh nghĩa đến hết đời mình, với mẹ Maria. 

Học đức tin nơi thánh Giuse, qua việc Ngài sống trung thực, âm thầm khó 

nghèo. 

Thánh Giuse đã về sống một đời sống đơn sơ chân thật, chất phác với nghề 

thợ mộc ẩn dật, khó nghèo nơi vùng quê Nazaret.  

 

Góc suy tư 

Hôm nay chúng ta sẽ nói những lời như thế nào? 

Đó là đêm Chúa nhật tháng Chín và hầu hết mọi người đều đang ngủ khi một đám 

lửa nhỏ bùng phát tại xưởng bánh của Thomas Farriner ở đường Pudding Lane. 

Chẳng bao lâu, ngọn lửa lan rộng từ nhà này đến nhà khác và thành phố Luân Đôn bị 

nhấn chìm trong trận Đại Hỏa Hoạn năm 1666. Hơn 70,000 người trở thành vô gia 

cư bởi ngọn lửa đã san bằng 4/5 diện tích thành phố. Sự tàn phá khủng khiếp đến từ 

ngọn lửa nhỏ. 

 

Những lời nói dại dột cũng có sức tàn phá mạnh mẽ giống như “ngọn lửa hừng” 

(Châm. 16:27) và những vũ khí chết người như “tên gây chết chóc” (26:18) trong 

chiến tranh vậy. Chúa Jêsus cho biết lời nói của chúng ta phát xuất từ tấm lòng và 

bày tỏ con người bên trong của 

chúng ta là thiện hay ác. “Người tốt 

do lòng chứa điều thiện mà sinh 

điều thiện; kẻ xấu do lòng chứa 

điều ác mà sinh điều ác; bởi đầy 

dẫy trong lòng nên miệng mới nói 

ra” (Lu-ca 6:45). Bạn sẽ dùng lời 

nói như thế nào để làm vui lòng 

Chúa và đem phước hạnh đến cho 

người khác? 


