
  

 

 Mục  Vụ  

  Tháng 04– 2019 

    

   

Anh chị em thân mến, 

Nếu chúng ta đi dạo ngoài trời trong những ngày này , 

chsng ta sẽ thấy trên các cánh đồng những thảm hoa 

hoặc vàng hoặc trắng hoặc tím hoặc đa màu rực rỡ 

dưới ánh mặt trời. Các cây cối bên đường cũng trổ 

hoa, đâm chồi xanh tươi. Thiên nhiên như bừng dậy sau giấc ngủ dài. Cảnh thiên 

nhiên gợi cho ta ý tưởng về sự hồi sinh. Chính trong khung cảnh này mà chúng ta 

mừng lễ Phục Sinh. Chúng ta cám đội ơn Chúa cho chúng ta được sống trong một 

môi trường thiên nhiên đẹp, để có thể gẫm suy về các mầu nhiệm Chúa làm cho 

chúng ta qua cái chết và phục sinh của Chúa Kito. 

 

Trong hoàn cảnh này tôi muốn đề nghị anh chị em chúng ta cùng nhau suy nghĩ lại 

cách thức chúng ta ăn uống mỗi khi cộng đoàn có dịp mừng lễ. Đức Thánh Cha năm 

trước trong thông „Laudato Si“ nhắc nhở chúng ta phải giữ gìn thiên nhiên cho con 

cháu. Và hội đồng Âu Châu cũng đã ra lệnh trong vòng 3 năm nữa cấm hoàn toàn 

các chén dĩa dao muỗng ăn bằng nhựa plastic. Vì thế cha xin các cộng đoàn tìm cách 

để từ nay trong các sinh hoạt nướng thịt, văn nghê, họp mặt, mừng lễ của cộng đoàn 

không còn dùng những thứ bằng nhựa nữa.  

 

Một trong những ân huệ mà chúng ta đón nhận trong Lễ Phục Sinh chính là niềm tin 

tưởng mãnh liệt rằng Chúa sẽ đổi mới cuộc sống chúng ta, Chúa sẽ đổi mới bộ mặt 

thế giới. Chúa sẽ ban nghị lực mới cho cuộc đời của tôi, ban nghị lực mới cho cộng 

đoàn của tôi. Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh như thế tôi cũng xin mời mọi 

người hãy nhìn về ngày bầu cử ban đại diện khóa mới mà chúng ta sẽ làm vào tháng 

Mười tới. Anh chị em hãy cầu nguyện cho cộng đoàn thực hành việc bầu cử được 

hữu ích và tạo được sức sống mới. Anh chị em cũng hãy tích cực tham gia vào việc 

bỏ phiếu và tích cực tham gia vào việc ứng cử. Chúa Phục Sinh luôn ở giữa chúng 

ta.   

 

Tôi xin cầu chúc cho từng người, từng gia đình và từng cộng đoàn được cảm nghiệm 

ơn Phục Sinh của Đức Kito trong cuộc sống. 

Thân ái.  

Cha T/U. Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG TƯ 

 

Xin cho các y sĩ và các cộng tác viên của họ khi có mặt tại những vùng giao 

chiến biết liều mạng sống mình để cứu sự sống của người khác. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ 

 

07 + CHÚA NHẬT V MÙA CHAY  
Giêrêmia 43,16-21; Philípphê 3,8-14. Gioan 8, 1-11. 

14 + CHÚA NHẬT LỄ LÁ 

Giêrêmia 50,4-7; Philiìpphê 2,6-11. Luca 22,14 – 23,56.  

10 + CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.  

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

 

18  THỨ NĂM TUẦN THÁNH – LỄ TIỆC LY 

Xuất Hành 12,1-8.11-14; 1 Côrintô 11,23-26. Gioan 13,1-15. 

19  THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC 

THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ 

Isaia 52,13-53,12; Do Thái 4,14-16; 5,7-9.  

Bài Thương Khó: Gioan 18,1-19,42. 

 

Hôm nay là ngày ăn chay cho các tín hữu từ 18 đến 60 tuổi (chỉ 

ăn no một bữa, hai bữa ăn ít) và kiêng thịt cho các tín hữu từ 14 

tuổi trở lên. 

20  THỨ BẢY TUẦN THÁNH.  

 

21 + CHÚA NHẬT PHỤC SINH.  

Lễ Vọng Phục Sinh: Rôma 6,3-11. Luca 24,1-12. 

Lễ ban ngày: CVTĐ 10,34a.37-43; Côlôssê 3,1-4 Luca 24,1-12. 

22  THỨ HAI PHỤC SINH  

CVTĐ 2,14.22-33; 1 Côrintô 15,1-8.11. Luca 24,13-35. 

 

28 + CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Chúa Nhật Áo Trắng 

Chúa Nhật về Lòng Thương Xót Chúa  
CVTĐ 5,12-16; Khải Huyền 1,9-11a.12-13.17-19. Gn 20,19-31 

29  THỨ HAI. Thánh Catarina Siêna, nữ tu,  

Tiến sĩ Hội Thánh, Bổn mạng các nước âu châu 
1 Gioan 1,5-2,2. Mátthêu 11,25-30. 

 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

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

 

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 

Limburg 10g15 ngày 08.09.2019 Dom Zu Limburg 

Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn 

Hành hương viếng nhà thờ chính tòa Limburg 

Rosbach 14g30 ngày 26.10.2019 Sankt Michael,  

Preulgasse 27, 61191 Rosbach. 

Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 



Thông Báo I 

 
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  

Ngày Giới trẻ tại Giáo Phận Limburg 

Để cỗ võ cho việc mục vụ giới trẻ của từng cộng đoàn giáo dân, địa phận Limburg 

năm nay tổ chức Ngày Giới Trẻ vào chiều thứ Sáu 12.04.2019 tại thành phố 

Limburg. Địa Phận tha thiết mời gọi các cộng đoàn của chúng ta trong địa phận 

Limburg hưởng ứng ngày họp mặt giới trẻ này, hãy quy tụ các bạn trẻ và tổ chức 

đưa các bạn đến dự ngày hôm đó. Đây không phải là một gánh nặng cho các cộng 

đoàn, nhưng là hồng ân cho các cộng đoàn của chúng ta. 

 

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€ 

 

 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

Lạy Chiên Thiên Chúa, ... 
 

Cũng như nhiều yếu tố chúc tụng và tung hô khác (Gloria, Kyrie eleison), lời kinh 

“Lạy Chiên Thiên Chúa”, Agnus Dei tiếng La-tinh, là gia sản của Giáo Hội Đông 

Phương. Nơi đó, cộng đoàn tham gia nhiều hơn trong Thánh Lễ vì không bị trở ngại 

về ngôn ngữ. Kinh này có nguồn gốc trong phụng vụ Hy-lạp-Xi-ri và được Đức 

Giáo Hoàng Sergius I (687-701) - một người nước Xi-ri - cho đưa vào phụng vụ La-

tinh.  

Lời kinh này cũng giống như một khúc nhạc đệm, được cộng đoàn đọc trong lúc linh 

mục bẻ bánh. Từ thế kỷ thứ 12, lời “Lạy Chiên Thiên Chúa” thường được lặp lại 3 

lần; trước đó không có ấn định rõ. Lời kết khi đọc lần thứ ba được thay bằng một lời 

cầu xin bình an. Tập tục này đến từ thời Trung cổ, khi nghi thức chúc bình an được 

hình thành. Đức Kitô là của lễ giao hòa muôn đời của loài người. Lời kêu xin lòng 

thương xót và bình an mang tính cánh chung này được nảy sinh ra từ thực tế cứu độ 

đó.  

 

Agnus Dei là kinh của tín hữu. Cộng đoàn có thể lập lại lời đầu nhiều lần cho đến 

khi bẻ bánh xong mới đọc hoặc hát lời xin bình an (56đ) - giống như trong phụng vụ 

Gia-cô-bê ở Xi-ri.  

 

Việc gọi Đức Giê-su là Chiên Thiên Chúa có nguồn gốc trong Cựu Ước, được đúc 

kết từ hai ình ảnh chính: Chiên Vượt Qua (Passah) và người tôi trung của Gia-vê. 

Chiên là một hình ảnh quen thuộc trong Kinh Thánh. Do tính ngây dại và chịu đựng 

không kêu van khi bị dẫn đi, chiên trở nên một hình ảnh cho sự vô tội, kiên nhẫn và 

khiêm nhượng. Ở Đông Phương, chiên là con vật ưa được dùng nhất để làm của lễ 

(Xh 29,38). Khi Thiên Chúa quyết định giải thoát dân Người từ ách nô lệ Ai-cập, 

Người ra lệnh cho mỗi gia đình Do-thái sát tế một con chiên đực toàn vẹn, không 

quá một tuổi, ăn thịt nó và bôi máu lên khung cửa. Nhờ dấu máu đó, họ được để 

sống khi Chúa cho Thần Tru Diệt đi sát hại các con đầu lòng của người và của loài 

vật trong đất Ai-cập (Xh 12,1tt). Nhờ vào máu chiên Passah mà dân Do-thái được 

cứu thoát và trở nên một “vương quốc tư tế, một dân thánh”, hiệp nhất trong một 

Giao Ước và sống theo luật lệ Mô-sê (Xh 19,1tt). 

 

Bị đưa đi tế hiến mà chẳng hề mở miệng kêu ca như một con chiên cũng là tư cách 

của người tôi trung Gia-vê. Người chết để đền tội cho dân; người không bẻ gẫy cây 

lau bị giập, không tắt đi tim đèn leo lét (Is 42,1tt; 53,1tt). Đoạn Kinh Thánh diễn tả 

sự khiêm nhượng và quy phục của người tôi trung báo trước một cách rõ ràng nhất 

số mạng của Đức Giê-su, như Tông Đồ Phi-líp-phê giải thích cho viên thái giám 

người Ê-thi-óp (Cv 8,31tt). 

 

 

mailto:kim_lien1965@yahoo.de


Góc chia sẽ 

Suy tư về một tiểu đoạn trong “Laudato Si“. 

Trong thông điệp Laudato Si Đức Thánh Cha Phanxico có viết 

21. Chúng ta phải nhìn vào sự ô nhiễm do rác thải gây nên, gồm cả chất cặn 

bã nguy hiểm có mặt trong nhiều vùng khác nhau. Mỗi năm có hàng trăm 

triệu tấn rác thải được tung ra, mà phần lớn không phải do rác sinh học : rác 

thải trong gia đình và chợ búa, rác thải do xây dựng, do bệnh viện, điện khí, 

kỹ nghệ, nhất là những rác thải độc hại và phóng xạ.. Ngôi nhà trái đất của 

chúng ta càng ngày càng trở nên một bãi rác khổng lồ. Trong nhiều vùng 

trên trái đất, những người già thường nhớ đến những cánh đồng như thủa 

xưa, nay thì tràn đấy rác rưởi. Cũng như rác thải công ghiệp do những sản 

phẩm hóa chất được sử dụng trong làng mạc hay nơi đồng áng có thể gây 

nên hậu quả gia tăng chất hóa học trong cơ thể của người dân chung quanh, 

cũng như đưa đến những yếu tố độc hại cho một nơi thấp hơn. Thường người 

ta cũng phải đo lường mức độ hậu quả trên sức khỏe con người không còn có 

thể đảo ngược lại được. 

 

Theo nguồn tin từ Express.co.uk Chính phủ Philippines ra lệnh đóng cửa 6 

tháng bãi biển Borocay vì cũng một lý do… là do ô nhiễm và rác rưởi… 

 

Và không ít những bãi biển, những khu du lịch, những thắng cảnh thiên 

nhiên, văn hóa, lịch sử…đang bị đe dọa…vì rác rến và khách du lịch… 

Trên con tàu nghiên cứu ngoài khơi Costa Rica, nhà sinh học Christine 

Figgener của Đại Học A&M Texas và nhóm đã lấy ra một vật bí ẩn nằm sâu 

trong mũi của một con rùa…Vật bí ẩn ấy là một ống hút nhựa…Một nửa số 

rùa biển nuốt thứ đó, vì chúng lẫn lộn một bao chứa đầy nước với một con 

sứa – thứ mồi chúng ưa thích… 

 

Trong dạ dày của loài cá voi mới đây bị mắc cạn tại Đức, khi mổ bụng chúng 

ra, người ta ngạc nhiên thấy một đống chất thải như túi ni-lông, mảnh xô 

nhựa, một tấm lưới dài 13m và một mảnh xe hơi bằng nhựa… 

Ngày 2/6/2018, khi giảo nghiệm một con cá voi hoa tiêu trôi dạt ở Thái Lan, 

người ta tìm thấy 80 túi nhựa tổng cộng khoảng 8kg... 

Ngày 20/11/2018, tại bờ biển Sulaweisi – Indonesia, khi giảo nghiệm một 

con cá nhà táng, người ta thấy có 115 ly nhựa, 4 chai nhựa, 25 túi bóng, 2 đôi 

dép nhựa, 1 bao tải ny-lông…Tất cả khoảng 5kg9 

 

 

Góc suy tư 

Hậu Quả Của Lời Nói 

Ðức cha Fulton Sheen, nhà thuyết giáo nổi tiếng bên Hoa kỳ, đã có lần kể lại như 

sau: 

Tại Lavie, trong khi giúp lễ bên bàn thờ, một cậu bé đã vô tình đánh đổ lọ nước, vị 

linh mục tức giận tát cậu bé và thét lên: 

- Cút đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa. 

Cậu bé giúp lễ đó đã không bao giờ trở lại nhà thờ nữa, bởi vì sau này cậu đã trở 

thành nhà lãnh đạo của đảng Cộng Sản và tên cậu bé ấy là Titô. 

 

Tôi còn nhớ tôi cũng là một cậu bé giúp lễ tại nhà thờ Chánh Tòa, vị Giám Mục sở 

tại là Ðức Cha John Pauldin. Lúc đó tôi lên 7 tuổi, trong một phiên giúp lễ, tôi cũng 

đã có lần đánh rơi bình rượu. Có lẽ nghe cả một trái bom nguyên tử nổ vẫn không 

bằng một âm thanh của một bình rượu rơi trên nền đá lúc đó. Tôi sợ tưởng chết được 

bởi vì mấy cậu bé giúp lễ chúng tôi ai cũng nghỉ Ðức Cha là một người rất nghiêm 

khắc. Thế nhưng, sau thánh lễ, vị Giám Mục nói với tôi: 

- Lại đây cậu bé, lớn lên con sẽ học ở trường nào? 

Ðối với một cậu bé 7 tuổi như tôi, lớn lên có nghĩa là vào trung học, tôi liền nói: 

- Thưa Ðức Cha, con sẽ xin vào trường Sud Pondu. 

Thế nhưng vị Giám Mục nói với tôi: 

- Cha nói là khi nào con lớn kia, con có bao giờ nghe đến Louvain không? 

Tôi đáp: 

- Dạ thưa Ðức Cha, có. 

Ngài nói: 

- Vậy thì con hãy về nói với mẹ con rằng: khi con lớn lên, con sẽ vào học tại Ðại 

Học Louvain. Và một ngày nào đó con cũng sẽ như Ðức Cha. 

Tôi đã về thưa lại với mẹ tôi như 

vị Giám Mục đã nói, và mẹ tôi 

nói với tôi: 

- Louvain là một đại học lớn nổi 

tiếng ở Âu Châu. 

Tôi không ngờ rằng, hai năm sau 

khi chịu chức linh mục, tôi đã 

ngồi trên chuyến xe lửa trực chỉ 

Louvain, đúng là nơi mà Ðức 

Cha đã ngỏ với tôi. 

 

Cũng một biến cố, nhưng tôi đã đi về hướng này. Còn Titô thì đi về hướng ngược 

lại.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? 


