
 

 

 

  Mục  Vụ  

  Tháng 09– 2020 

    

Anh chị em thân mến, 

Tháng Chín đến với người công giáo trong tâm tình kính nhớ đặc biệt đến mầu 

nhiệm thánh giá. Giữa tháng chúng ta mừng trọng thể lễ Tôn Vinh Thánh Giá. Ngày 

hôm sau chúng ta lại mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi – Sự liên kết của người Mẹ với người 

Con trong đặc tính cốt yếu của cuộc đời – sự đau khổ. Chúng ta không còn ngây thơ 

khi than trách tại sao Thiên Chúa để cho có đau khổ trên đời này. Đau khổ là một 

đặc tính của cuộc đời. Trên đời này thì hễ có ngày thì có đêm, có nóng thì có lạnh, 

có tối thì có sáng, có sống thì có chết, có buồn thì có vui, có xấu thì có tốt. Có hạnh 

phúc thì cũng có đau khổ. Điều làm nên con người là chúng ta biết ứng xử với mọi 

hoàn cảnh theo đúng ý Chúa, xử lý mọi hoàn cảnh để làm tăng giá trị linh thiêng của 

con người. Qua cuộc khổ nạn trên thập giá Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một 

cách sống đối diện với đau khổ. Ngài cũng ban sức mạnh cho ta đối diện với đau khổ 

nữa. Chúng ta gọi đó là bài học Thánh Giá. Qua đau khổ tiến đến vinh quang. 

 

Để có thể bước theo Chúa Giêsu chúng ta phải làm theo lời Ngài dạy chúng ta: hãy 

vác lấy thập giá của mình và đi theo Ngài.  Vậy chúng ta có làm như Ngài dạy 

không? Chúng ta đã làm gì để gọi là đã vác thập giá mình mà theo Ngài? 

Để cắt nghĩa mầu nhiệm thập giá chúng ta cần nhiều thời gian và trải nghiệm cuộc 

sống lắm. Tôi chỉ xin được dịch lại câu nói của Chúa Giêsu theo ngôn ngữ thường 

ngày như sau: Ai muốn là môn đệ của ta, thì từ nay trở đi hãy ngừng đổ lỗi, hãy 

ngừng than phiền, hãy ngừng bao biện, nhưng hãy kiên trì luôn tiến lên bất chấp mọi 

hoàn cảnh. Mỗi người hãy can đảm nhận lấy trách nhiệm cuộc sống của mình. Đừng 

ngồi chờ, đừng ngồi than thở, và cũng đừng đổ lỗi cho người thân yêu của mình phải 

chịu trách nhiệm về những khó khăn của đời mình. Biết rằng Chúa không bỏ rơi 

mình nếu mình biết đảm nhiệm trách nhiệm đời mình. 

 

Trong tháng kính thánh giá Chúa Kitô chúng ta - vì hoàn cảnh dịch bệnh không thể 

họp nhau đi đàng thánh giá, nhưng chúng ta cầu nguyện cho nhau, cho những người 

thân yêu, cho các cộng đoàn công giáo chúng ta có sức mạnh vượt qua hoàn cảnh 

khó khăn do dịch bệnh Corona hiện nay. Tôi cầu chúc anh chị em tràn đầy ơn Chúa. 

Mến. 

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG CHÍN 

 

Cầu cho việc tôn trọng các tài nguyên trái đất 

Chúng ta cầu nguyện cho các tài nguyên trên trái đất không bị tước đoạt, nhưng 

được chia sẻ một cách công bằng và tôn trọng.  

  

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG CHÍN 

 

01  Thứ Ba Thường Niên 

1 Cr 2:10-16; Lc 4:31-37. 

02  Thứ Tư Thường Niên 

1 Cr 3:1-9; Lc 4:38-44 

03  Thứ Năm. Thánh Grêgôriô Cả 

1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11. 

06 + CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN 

Ed 33:7-9; Rm 13:8-10; Mt 18:15-20 

08  Thứ Ba. Sinh Nhật Đức Mẹ.  

1 Cr 6:1-11; Lc 6:12-19 

09  Thứ Tư. Thánh Phêrô Claver, 

1 Cr 7:25-31; Lc 6:20-26. 

13 + CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 

Hc 27:30-28; Rm 14:7-9; Mt 18:21-35 

14  Thứ Hai. Tôn Vinh Thánh Giá.  

1 Cr 11:17-26,33; Lc 7:1-10 

15  Thứ Ba. Đức Mẹ Sầu Bi 

1 Cr 12:12-14,27-31; Lc 7:11-17 

16  Thứ Tư. Thánh Cornelius 

1 Cr 12:31-13,33; Lc 7:31-35 

17  Thứ Năm. Thánh Hildegard von Bingen 

1 Cr 15, 1-11 ; Lk 7, 36-50 

20 + CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 

Is 55:6-9; Pl 1:20-24,27; Mt 20:1-16. 

23  Thứ Tư. Thánh Padre Pio  

Cn 30,5-9; Lk 9,1-6 

27 + CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN 

Ed 18:25-28; Pl 2:1-5; Mt 21:28-32 

29  Thứ Ba. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael 

G 3:1-3,11-17,20-23; Lc 9:51-56 

30  Thứ Tư. Thánh Giêrômiô 

G 9:1-12,14-16; Lc 9:57-62 

 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội. 

Sau khi nhận được tin tức của một số ban 

đại diện cộng đoàn muốn có lại thánh lễ sau 

kỳ hè, cha sắp đặt tạm thời lịch trình dâng 

lễ  sắp tới sẽ là:  

 
Wiesbaden  11g00 ngày  06.09.2020  Nhà thờ Mariä Heimsuchung 

Helmholzstr. 58, 65199 Wi-Kohlheck 

Sigmaringen 12g00  ngày 13.09.2020  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 
Mannheim 14g30 ngày 20.09.2020 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Offenbach 17g00 ngày 26.09.2020 nhà thờ St. Markus  

Pfarrgasse 2,   63165 Mühlheim Am Main  

Ca Đoàn Thánh Tâm 

Breuberg 12g30 ngày 03.10.2020 nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Karlsruhe 14g30 ngày 04.10.2020 nhà thờ St. Heinrich und Kunigunde 

Moldaustraße 16, 76149 Karlsruhe-Neureut 

Freiburg 11g00 ngày 11.10.2020 nhà thờ St. Andreas 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Frankfurt 14g30 ngày 25.10.2020 nhà thờ St. Anna 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

  

 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 

Nhà Tạm 

hay “Nhà Chầu” là nơi cất giữ Mình Thánh Chúa trong nhà thờ hay nhà nguyện. 

Theo ấn định chung, Nhà Tạm nên được đặt ở một vị trí cao để dễ nhìn thấy; nên 

làm bằng chất liệu vững chắc, không nhìn thấu qua được, phải khóa cẩn thận và nên 

được trang hoàng đẹp đẽ, thuận tiện cho việc cầu nguyện và kính thờ riêng tư của 

giáo dân (276tt.). 

Ngay từ buổi sơ khai của Giáo Hội, bánh lễ đã được cất dành cho những người vắng 

mặt, đặc biệt cho các bệnh nhân hay để “làm của ăn đàng”. Theo lời tường thuật của 

Giustinus, việc mang bánh tới nhà cho những người không tham dự lễ Chúa Nhật 

được xem là nhiệm vụ của các phó tế.  

Vào thời gian đầu, thức ăn và các dụng cụ để cất chứa chưa đóng một vai trò quan 

trọng cho bằng sự liên kết cộng đoàn, vì chính các tín hữu là thân thể Đức Ki-tô. Do 

đó, vật dụng để cất giữ bánh lễ là những chiếc giỏ bằng mây hay các hộp nhỏ, không 

khác chi những đồ trong gia đình thường dùng. Bánh lễ cũng thường được gói lại 

trong khăn và được cất trong nhà các giáo sĩ, trong nhà mặc áo hay trong một phòng 

cạnh của nhà thờ, như ở Giáo Hội Đông Phương ngày nay vẫn làm.  

Từ thế kỷ thứ thứ 8, ở Đức và Pháp Bánh Thánh được cất trong các bình hình chim 

bồ câu, và được treo lên hoặc được đặt trên bàn thờ. Các “Nhà Bí Tích” ở Đức xuất 

phát từ đó và đứng riêng trong Cung Thánh để các tín hữu có thể chiêm ngưỡng 

(chầu) được. Từ thế kỷ thứ 15, tại Ý và Tây Ban Nha, nhà tạm được xây hẳn vào 

trong bàn thờ chính. Cũng từ đó, nhà tạm trở thành một thành phần cố định của kiến 

trúc Giáo Đường. Hình thức và cách trình bày nhà tạm giữa người bản xứ rất khác 

biệt nhau. Một chiếc đèn đặc biệt (đèn chầu), thường là màu đỏ, được dùng để ghi 

dấu và tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Chúa Ki-tô trong Bánh Thánh. Người tín 

hữu hướng về đó và cúi mình hay bái quỳ khi ra vào Nhà Thờ.     

 

Góc suy tư. 

Nhẫn nại 

Nhà hiền triết Hy Lạp Socrate chẳng may có một người vợ khó tính như chằng tinh. 

Nhưng ông đã chịu đựng tất cả những dở chứng của bà một cách kỳ diệu... Một ngày 

nọ, ông đang làm đạo với các môn sinh ngay trước cửa nhà, bà vợ bắt đầu dùng một 

lời lẽ thô tục để rủa sả ông. Nhưng ông vẫn một mực điềm nhiên như không nghe 

biết gì. Bà vợ không cầm nổi cơn giận, đã múc một gáo nước tạt vào người ông. Nhà 

hiền triết cũng không để lộ một phản ứng. Mãi một lúc sau, ông mới bỗng đùa với 

đám môn sinh: "Sau cơn sấm sét thì lại có mưa giông". 

 

Thánh Basiliô khuyên dạy như 

sau: "Ðừng ăn miếng trả 

miếng". Kẻ chiến thắng trong 

một cuộc chiến phi lý là người 

bất hạnh nhất, bởi vì người đó 

sẽ mang theo tất cả phần lỗi... 

Hãy để cho kẻ thù ta là thầy 

dạy ta. Ðừng bắt chước điều ta 

ghét bỏ. Ðừng trở nên gương 

soi cho một kẻ đang giận dữ bằng cách phản chiếu chính khuôn mặt giận dữ của 

người đó. 

 

Sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc không phải do ngoại cảnh tạo ra, mà lại ở ngay trong 

chính TÂM ta. 

 


