
  

 Mục  Vụ  

  Tháng 02– 2020 

    

Anh chị em thân mến, 

Khoảng thời gian này trong anh chị em có nhiều 

người xôn sao về tin tức của Coronavirus. Vì 

thế họ không dám tiếp xúc với những người từ 

Viêt Nam mới trở về Đức. Có nhiều anh chị em đã mua vé máy bay để về Việt Nam 

giờ đây đã trả vé lại, một số đang suy nghĩ để sẽ trả vé lại. Tôi có hỏi thử một vài 

người trong số đó là: sao lại bận tâm lo xa thế, tôi có thấy ai từ Việt Nam về Đức bị 

bệnh đó đâu. Thế là tôi bị ăn chửi ngay: Đợi đến khi mắc bệnh rồi mới lo chữa thì 

chết cả đám, phải biết phòng bị trước. Tôi lại nói đùa thêm: Nếu có bị nhiễm thì 

cũng chữa đươc có sao đâu. Thế là tôi bị chửi thậm tệ hơn: Cứ ngồi trong nhà đóng 

cửa, không biết gì về nguy hiểm của truyền nhiễm là gì, chịu khó đi học thêm đi.  

  

Anh chị em thân mến, qua sự kiện tôi vừa kể, tôi thấy Chúa nói rất hay: con cái thế 

gian thì khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Người ta phòng chống một bệnh dịch thể 

lý một cách triệt để như thế. Vậy mà có những bệnh dịch tinh thần còn khủng khiếp 

như thê, người ta cứ thản nhiên dính vào. Một khi nói xấu ai đó, thì nó sẽ lan truyền 

như bệnh dịch phá hủy con người bị nói xấu, phá hủy con người nói xấu, phá hủy 

cộng đoàn, thế nhưng con người ta vẫn thản nhiên nói hành nói xấu. Người ta thản 

nhiên nói xấu cha xứ, nói xấu hội đồng giáo xứ, nói xấu cộng đoàn mà chẳng mảy 

may áy náy rằng hậu quả sẽ là giết chết cộng đoàn. Người ta biết rằng cái dịch của 1 

lần bỏ thánh lễ Chúa Nhật là sẽ lây lan bỏ tiếp mọi ngày Chúa Nhật kế tiếp, người ta 

vẫn thản nhiên bỏ, cho đến khi bệnh dịch này hủy hoại mọi sức khỏe đạo đức của 

người tín hữu. Người ta biết rằng cái nguy hiểm của bệnh dịch dối trá là hễ một lần 

dối trá sẽ kéo theo các lần dối trá tiếp theo, nhưng họ vẫn thản nhiên gian dối trá cho 

tới khi xã hội không còn tin tưởng nhau nữa. 

 

Không biết tự bao giờ con người chúng ta đã bị lừa dối bởi một suy nghĩ sai lầm: 

dịch bệnh lý mới đáng sợ, chứ mấy cái gọi là bệnh phần hồn chỉ là nhảm nhí. Thật ra 

khi chúng ta dù khỏe mạnh thể xác mà đã sa sút về tinh thần thì chẳng còn nghị lực 

gì để sống nữa. Ngược lại có tinh thần khỏe mạnh thì dù có bệnh thể lý con người 

cũng vượt qua được. Ước gì mùa chay năm nay sẽ giúp chúng ta khám phá ra các 

bệnh mà chúng ta đang có để chúng ta có thể chữa trị kịp thời.  

 

Xin cầu chúc anh chị em được nhiều ơn lành trong năm canh Tý này. 

Thân mến, 

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG HAI 

 
Lắng nghe tiếng kêu cứu của người di dân.  

Xin cho tiếng kêu cứu của anh chị em di dân được lắng nghe và quan tâm, đặc biệt 

các nạn nhân của nạn buôn người 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI 

 

02 + CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Dâng Chúa Giêsu 

trong đền thánh (lễ nến) 
Malachia 3,1-4; Do Thái 2,11-12.13c-18. Luca 2,22-40.  

05  Thứ tư. Thánh Agatha 

2 Samuel 24,2.9-17. Marcô 6,1b-6. 

06  Thứ năm. Thánh Phaolô Miki, linh mục và các bạn tử đạo 

tại Nagasaki 

1 Vua 2,1-4.10-12. Marcô 6,7-13 

09 + CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. 

Isaia 58,7-10; 1 Côrintô 2,1-5. Mátthêu 5,13-16. 

10  Thứ hai. Thánh Scholastica, trinh nữ 

1 Vua 8,1-7.9-13. Marcô 6,53-56. 

11  Thứ ba. Đức Mẹ Lộ Đức 

Isaia 66,10-14c. Gioan 2,1-11 

14  Thứ sáu. THÁNH CYRILLÔ, TU SĨ [869] VÀ THÁNH 

MÊTHÔĐIÔ, GIÁM MỤC [885] TÔNG ĐỒ DÂN NGA, 

BỔN MẠNG CÁC NƯỚC ÂU CHÂU 

Công Vụ Tông Đồ 13,46-49. Luca 10,1-9.. 

16 + CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN  
Huấn Ca 15,15-20; 1 Côrintô 2,6-10. Mátthêu 5,17-37. 

17  Thứ hai tuần 6.  

Bảy Thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria 

Giacôbê 1,1-11. Marcô 8, 11-13 

22  Thứ bảy. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ  

1 Phêrô 5,1-4. Mátthêu 16,13-19. 

23 + CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN   
Lêvi 19,1-2.17-18; 1 Côrintô 3,16-23. Mátthêu 5,38-48.. 

24  Thứ hai. THÁNH MÁTTHIA TÔNG ĐỒ 

Công Vụ Tông Đồ 1,15-17.20ac-26. Gioan 15,9-17 

26  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. 

   



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

có giải tội trước giờ lễ 30 phút 

-Thánh lễ Tất Niên đón xuân Canh Tý của cộng đoàn 

Wiesbaden  được chuyển từ Thứ Bảy 18.01 sang Chúa 

Nhật 19.01.2020 

 

Haltingen 16:00 giờ ngày 01.02.2020 nhà thờ St. Maria 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 12g00 ngày 02.02.2020 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Mannheim 14g30 ngày 02.02.2020 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Lm dòng Xitô dâng thánh lễ  

Sigmaringen 12g00  ngày 09.02.2020  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Wiesbaden  11g45 ngày 16.02.2020 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Pforzheim 14g30 ngày 23.02.2020 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucke 

Haiger 16g00 ngày 29.02.2020 nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Mannheim 14g30 ngày 01.03.2020 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Karlsruhe 14g30 ngày 08.03.2020 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Haltingen 16g00 ngày 14.03.2020 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 12g00 ngày 15.03.2020 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Frankfurt 14g30 ngày 22.03.2020 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Sigmaringen 12g00  ngày 29.03.2020  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Mannheim 14g30 ngày 05.04.2020 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Flörsheim Thứ Năm Tuần Thánh 09.04.2020: nhà thờ St. Josef; 

Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim 

14g30 giảng thuyết 

17g00 thánh Lễ với nghi thức rửa chân 

 

Flörsheim Thứ Sáu Tuần Thánh 10.04.2020: 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 11.04.2020: nhà thờ St. Josef; 

Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim 

14g30 giờ giảng thuyết + giải lao + giảng thuyết 

18g00 Nghi thức Vọng Phục Sinh 

 

Breuberg 12g30 ngày 12.04.2020 nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Pforzheim 14g30 ngày 13.04.2020 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucke 

Wiesbaden 11g45 ngày 19.04.2020 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Lm Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFMConv giảng thuyết 

Freiburg 12g00 ngày 26.04.2020 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Nothgottes 11g30 giờ ngày thứ Ba 01.05.2020 

ChauSon Nothgottes 37, 

65385 Rüdesheim am Rhein 

Picknick cho toàn vùng 

Haiger 16g00 ngày 02.05.2020 nhà thờ Herz Mariä,  

Am Sasensberg 9, 35716 Dietzhölztal – Ewersbach  

Xin lưu ý là lần này chúng ta đổi nhà thờ khác  
Frankfurt 14g30 ngày 03.05.2020 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Banneux 11g00 Ngày 10.05.2020 

Rue de L´Esplanade 57,  

4141 Banneux (Sprimont), Belgien 

 

Speyer 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 21.05.2020 Chúa Lên Trời 

 nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Sigmaringen 12g00  ngày 24.05.2020  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 



Aschaffenburg 30/05+31/05+01/06.2019 Đại Hội niềm tin của người  

Công Giáo Việt Nam trên nước Đức 

Karlsruhe 14g30 ngày 07.06.2020 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Frankfurt 10.06  Dự lễ Mình Máu Thánh Chúa  

chung với giáo xứ Đức St. Marien  

09g00 bắt đầu rước kiệu Thánh Thể từ nhiều nhà xứ 

 

Frankfurt 14g30 ngày 14.06.2020 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Haltingen 16g00 ngày 20.06.2020 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 10g00 ngày 21.06.2020 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Cùng tham dự lễ Patrozinium của giáo xứ St. Andreas 

Cha Tuyên Úy cùng dâng lễ 

Mannheim 14g30 ngày 21.06.2020 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Lm dòng Xito dâng lễ 

Haiger 16g00 ngày 27.06.2020 nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Wiesbaden 11g45 ngày 28.06.2020 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Lm dòng Xito dâng lễ 

Pforzheim 14g30 ngày 28.06.2020 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucke 

 Cha Tuyên Úy dâng lễ 

  

Thông Báo I 

 

Luật giữ chay và kiêng thịt 

“Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.” Trong ngày 

ăn chay, chỉ được ăn một bữa no và hai bữa ăn ít không được ăn no. Không được ăn 

vặt giữa các bữa ăn. Có thể uống sữa hay các loại nước trái cây.  

Tuổi giữ chay: Mọi người từ 18 tuổi cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay.” 

Luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn. 

 

Linh mục Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFMConv, 

không thể giảng ngày lễ Lá Chúa Nhật 05.04.2020 tại Mannheim nhưng thay 

vào đó sẽ giảng ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa vào Chúa Nhật 

19.04.2020 tại cộng đoàn Wiesbaden.  

Thông Báo II  

 

PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI 

Chúng tôi kính mời quý tín hữu tham dự buổi hội luận với đề tài:  

„Giáo hội và Quốc gia. Ki-tô hữu và sinh hoạt chính trị theo quan điểm của 

Học Thuyết Xã Hội Công Giáo”  
- Thuyết trình: Luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ 

tại Việt Nam, cựu tù nhân lương tâm.  

- Và với tham luận của các nhà hoạt động tôn giáo, xã hội, chính trị.  

Thời gian: Thứ bảy 04.04.2020  

Tại : Naturfreundehaus Ginsheim  
Rheinstr.76 ; D- 65462 GINSHEIM  

Chúng tôi kính mời quý vị ở lại dùng bữa cơm thân mật sau phần thảo luận ban trưa 

cũng như sau thánh lễ ban chiều. 

Trân trọng kính mời 

 Lê Văn Yên  
Đại Diện Phong Trào Cơ sở - Đức Quốc 

 

 Xin ghi danh tham dự trước ngày 22.03.2020  

tại: Nguyễn T. Lệ Thu Tel. 06144 3945  

hay E-Mail: cstongvietbuong@aol.com.  

Chúng tôi có chỗ nghỉ đêm cho tham dự viên ở xa, xin thông báo trước 

 

Thư mời cùng hành hương Đức Mẹ Ban Ơn ở Retzbach / Würzburg. 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ, Tuyên uý LGP. Bamberg, Eichstätt và Würzburg 

kính mời anh chị em tín hữu vùng Trung và Tây Nam Đức tham dự cuộc hành 

hương kính Đức Mẹ:  

Thời gian:  Chúa Nhật 19.7.2020, từ 09.30 đến 18.30 

Địa điểm: Wallfahrtskirche Maria im Grünen Tal (Retzbach).  

Kapellenweg 1,  

97225 Zellingen. 

 

Đề tài bài giảng huấn của Cha Dominik Trần Mạnh Nam SBD: “Niềm Vui của Mẹ 

Maria và niềm vui của chúng ta trong đời sống Đức Tin”,  

Đề tài giảng huấn của cha GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ: “Lời kinh Ngợi Khen 

Magnificat của Mẹ Maria và lời kinh Ngợi Khen Magnificat của chúng ta”. 

Kế bên phần giảng huấn có phần tôn vinh Đức Maria với chuỗi Mân Côi, rước kiệu 

tôn vinh Đức Maria. Ngoài ra, có giờ Chầu Thánh Thể và có linh mục giải tội. 

Đặc biệt, trong chương trình cũng có sinh hoạt thiếu nhi và thiếu niên do một số anh 

chị em đảm nhận, để giúp các cháu sống Đức Tin tốt hơn, và yêu mến Thiên Chúa 

cùng Mẹ Maria mỗi ngày nhiều hơn. 

Xin mời anh chị em tham gia đông đảo. 



Các buổi tập huấn cho các BĐD của các cộng đoàn. 
Trong thời gian đầu năm phụng vụ 2019-2020 nhiều cộng đoàn đã có vài nét mới và 

năng động hơn. Đó là do có các ban đại diện mới. Cha cám ơn Chúa vì sự phát triển 

này. 

 

Để hổ trợ cho các cố gắng của anh chị em, cha T/U sẽ tổ chức các buổi tập huấn cho 

các BĐD. Ngảy tập huấn đầu tiên là ngày thứ Bảy 15.02.2020 từ 13g00 đến 17g00 

tại tu viện Nothgottes của dòng Xitô Châu Sơn gốc từ Việt Nam. 

 

Trong ngày tập huấn này sẽ có 2 phần. Phần thứ nhất học biết về nhiều lý thuyết 

mang tính cách tăng cường các kỹ năng làm việc. Phần thứ Hai mang tính cách 

hướng dẫn những gì cần làm để điều hành cộng đoàn. Trong ngày tập huấn này cũng 

là dịp để các anh chị em trách nhiệm của các cộng đoàn chúng ta có dịp làm quen 

với nhau. 

 

Xin anh chị em thu xếp để tham dự đông đủ. Muộn nhất là ngày Thứ Ba 11.02.2020 

các BĐD gởi cho cha tuyên úy danh sách những người tham dự để cha tuyên úy tiện 

bề sắp xếp phòng ốc và các việc hậu cần. 

 

Cha hy vọng là ngày tập huấn này sẽ nâng đỡ lòng hăng say và các cố gắng của anh 

chị em. Mong rằng anh chị em thu xếp đi tham dự đông đảo.  

 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

Lời Truyền Phép 
Một điều khác cần được chú ý khi nói đến việc truyền phép là cách nhìn con người 

trong Kinh Thánh. Theo ngôn ngữ và truyền thống Sê-mít, chữ “Mình” không những 

để chỉ một phần của thân thể, mà là toàn cả con người cụ thể. Máu là cả mạng sống 

và có khả năng xóa tội (Lv 17,11). Vì vậy, nói “Mình Thầy” nghĩa là nói đến sự hiện 

diện của con người Đức Giê-su Ki-tô trong sự tự hiến cho chúng ta trên thập giá. 

Máu trong ngôn ngữ Sê-mít cũng chỉ đến bản thể sự sống (chất sống) của con người. 

Máu là “chỗ ở” của sự sống; vì không có máu là chết. Khi nói đến máu, người 

Semites nghĩ đến toàn cả sự sống của con người. “Máu đổ ra” như vậy nói về cái 

chết của Chúa Ki-tô. “Máu Thầy đổ ra” có nghĩa là con người Chúa Ki-tô hiến thân 

cho ta trên thập tự. Cũng giống như vậy, khi nói đến “xương máu”, người Việt 

chúng ta nghĩ đến toàn cả mạng sống, chứ không là những thành phần của thân xác 

mà thôi.  

 

Khi thực thi việc Đức Ki-tô đã trao phó cho các Tông đồ trong bữa Tiệc Ly, và “loan 

truyền Chúa đã chịu chết, cho tới ngày Chúa đến” (1 Cr 11,26), Giáo hội tuyên 

xưng: Điều được loan truyền đang xảy đến, vì tin tưởng rằng Chúa Ki-tô hiện diện 

thật sự trong hình bánh rượu. Lời “Này là Mình Thầy; này là Máu Thầy” chính là 

nền tảng cho sự hiện diện đặc biệt đó. 

Bánh rượu là lương thực cho đời sống con người. Bản chất này được thay đổi qua 

việc “truyền phép” hay “hiến thánh”, để trở thành Mình và Máu Chúa Ki-tô làm 

lương thực đưa đến sự sống đời đời. Vậy khi rước lễ, các Ki-tô hữu được thông phần 

vào sự sống của chính Chúa Giê-su Ki-tô, như ngày xưa lúc Người còn sống vậy. 

Hơn thế, Dân Chúa còn được sống chung trong một cộng đồng với Chúa Ki-tô, bởi 

chính Người đã mời chúng ta tham dự vào đó.  

                           

Góc suy tư 

NGƯỜI MÙ HỎI VỀ MẶT TRỜI 

Có một người mù từ thủa mới sinh, từ trước đến nay chưa nhìn thấy mặt trời bao giờ, 

nên đi hỏi những người sáng mắt. 

Có người nói với anh ta: “Hình dạng trạng thái của mặt trời giống như cái dĩa bằng 

đồng”, về nhà, người mù gõ gõ cái dĩa đồng, có tiếng kêu tinh tang. Một ngày nọ, 

ngẫu nhiên anh ta nghe tiếng chuông đồng vọng lại, bèn cho rằng đó là mặt trời. 

Có một người khác nói với anh ta: “Mặt trời có thể phát sáng, giống như cây đèn cầy 

vậy”, người mù lại trở về nhà rờ rờ cây đèn cầy, nhớ kỷ hình dáng của nó. 

Lại có một ngày, anh ta rờ đến cái ống sáo (tiêu), thì rất đắc ý nói: “Đây là mặt trời”. 

(Tô Đông Pha tập) 

Suy tư: 

    Không một người Ki-tô hữu nào thấy Thiên Chúa cả, nhưng ai cũng có thể cảm 

nghiệm được Thiên Chúa qua cuộc sống của họ. 

    Có người thấy Thiên Chúa nơi những người nghèo, và thế là họ tận tâm phục vụ 

người nghèo: họ đã chạm đến Thiên Chúa trong cuộc sống... 

    Có người thấy Thiên Chúa nơi sách vở, và thế là họ nghiên cứu, suy tư, học hỏi: 

họ đã cảm nghiệm được Thiên Chúa trong cuộc sống... 

    Có người nhìn thấy Thiên Chúa nơi những người bị áp bức, bị đối xử bất công, và 

thế là họ đấu tranh cho công bằng xã hội, cho người bị ngược đãi: họ đã sờ tới Thiên 

Chúa trong cuộc sống... 

    Có người nhìn thấy Chúa nơi hành vi phục vụ của anh chị em, và thế là họ cũng 

bắt chước người anh em chị em ấy đi phục vụ người khác: họ đã “nắm” được Thiên 

Chúa trong cuộc sống... 

    Thiên Chúa luôn tỏ mình ra 

cho chúng ta trong cuộc sống, có 

điều là chúng ta có nhận ra Ngài 

hay không mà thôi ! Bí quyết để 

nhận ra Ngài đó chính là chúng 

ta phải có một tâm hồn quãng 

đại, một tinh thần khiêm tốn và 

một sự cầu nguyện liên lỉ không 

ngừng. 

Lm. GiuseMaria Nhân Tài, csjb. 


