
 

  Mục  Vụ  

  Tháng 03– 2021 

    

Anh chị em thân mến, 

Tháng Ba năm nay tạo nên trong tâm hồn của hầu hết 

chúng ta 1 sự hồi hộp. Chúng ta mong muốn là sẽ được 

sinh sống bình thường trở lại. Và cùng với sự mong muốn 

đó những tin tức về các loại vi trùng biến dạng lan tràn lại xáo trộn trí não chúng ta. 

Chúng ta cảm thấy là sức con người chẳng là gì trước những con vi trùng như vậy.  

Đức Thánh Cha Phanxico đã nhắc nhở chúng ta là cuộc sống chúng ta lệ 

thuộc không chỉ trí thông minh con người mà còn lệ thuộc vào ơn thánh thiêng liêng 

nữa. Chính vì thế mà ngài đã thiết lập năm thánh kính thánh Giuse. Ngài mở kho 

tàng ân thánh của Giáo Hội để ban cho những ai có lòng tôn kính thánh Giuse, bên 

cạnh những ơn của chính thánh Giuse ban, còn có ơn đại xá của Giáo Hội.  

Trong tinh thần đó, tôi xin dâng tất cả các cộng đoàn trong vùng Trung và 

Tây Nam Đức vào bàn tay của thánh Giuse, để xin thánh nhân gìn giữ từng người, 

từng gia đình và từng cộng đoàn được hồn an xác mạnh.  

Tôi sẽ cố gắng tìm những dịp để có thể nói chuyện với các cộng đoàn khi về 

dâng thánh lễ trong bài giảng, hoặc nói chuyện với các nhóm qua Internet về những 

gì chúng ta học được từ thánh Giuse cũng như cầu xin cùng thánh Giuse. Xin thánh 

nhân trở nên nơi nương tựa cho chúng ta.  

Mùa chay thánh cũng giúp chúng ta quay về với những nhu cầu tâm linh của 

chúng ta, vì mùa chay thánh giúp giải thoát chúng ta khỏi các bận rộn không cần 

thiết. Trong thông điệp mùa chay năm nay Đức Thánh Cha cũng có đề cập đến khía 

cạnh này một cách mạnh mẽ: “Ăn chay có nghĩa là giải phóng sự hiện hữu của 

chúng ta khỏi những gì lộn xộn, thậm chí khỏi sự tràn ngập thông tin – tin đúng hay 

tin sai – và các sản phẩm tiêu dùng, để mở rộng cánh cửa trái tim của chúng ta với 

Đấng đến với chúng ta, Đấng đến với chúng ta dù nghèo về mọi thứ, nhưng đầy ân 

sủng và sự thật; Con Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ”.   

 Nhân dịp này tôi cũng xin cám ơn anh chị em đã nhớ đến tôi và gởi nhiều lời 

chúc Giáng Sinh, chúc Tết Tây và chúc Tết Nguyên Đán. Tôi rất vui và cũng bối rối 

lương tâm vì không thể trả lời riêng từng người được. Xin anh chị em thông cảm và 

tha lỗi cho tôi. Lực bất tòng tâm. Nhiều anh chị em còn gởi quà tặng. Một lần nũa tôi 

xin anh chị em đừng gởi quà vật chất cho tôi. Chỉ cần anh chị em âm thầm cầu 

nguyện cho tôi là tôi hạnh phúc rồi. Xin Thiên Chúa trả công cho anh chị em nhé.  

  

Cầu chúc anh chị hưởng một mùa chay thánh thiện. Nguyện xin Thiên Chúa chúc 

lành cho anh chị em.  

Cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG BA 

 
Bí tích Hòa Giải. 

 

Xin Chúa ban cho chúng ta đổi mới một cách sâu xa việc lãnh nhận Bí tích Hòa 

Giải, để lãnh nhận trọn vẹn lòng Chúa xót thương. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 

 

07 + CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Xh 20,1-3.7-8.12-17; 1 Cr 1,22-25; Ga 2,13-25 

08  Thứ Hai. Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ 

2 V 5,1-15a; Lc 4,24-30 

09  Thứ Ba. Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, Nữ tu 

Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35 

13  Thứ Bảy. Tuần III mùa chay.  

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được 

chọn làm Đấng kế vị thánh Phê-rô (13/3/2013). Chúng ta nhớ 

cầu nguyện cho ngài.  

Hs 6,1-6; Lc 18,9-14 

14  CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. 

2 Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21. 

17  Thứ Tư. Thánh Pa-tric, Giám mục 

Is 49,8-15; Ga 5,17-30 

18  THỨ Năm. Thánh Xy-ri-lô, Giám mục Giê-ru-sa-lem 

Xh 32,7-14; Ga 5,31-47 

19  THỨ SÁU. LỄ THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC 

TRINH NỮ MA-RI-A, lễ trọng 

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a 

21 + CHÚA NHẬT V MÙA CHAY  

Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33 

22  Thứ Ba. Thánh Tu-ri-bi-ô Mông-rô-vê-giô, Giám mục.  

Ds 21,4-9; Ga 8,21-30. 

25  THỨ NĂM.   
LỄ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng 

Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38. 

 

28  CHÚA NHẬT. LỄ LÁ 

Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47 

Khởi đầu tuần thánh. 

 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội. 

Vì tình hình bệnh dịch mỗi nơi mỗi khác, 

nên cha tuyên úy cần sự cộng tác của các 

ban đại diện mỗi cộng đoàn. Xin các BĐD 

chịu khó theo dõi tình hình địa phương và 

thông tin cho cha.  
Haiger 06.03.2021 nhà thờ Herz Jesu 

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg 

15g00  Giải Tội 

16g00  Thánh Lễ 

Karlsruhe 14g30 ngày 07.03.2021 Kirche St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut  

Haltingen ngày 13.03.2021 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 

79576 Weil am Rhein 

16g00  Giải Tội 

17g00  Thánh Lễ 

Pforzheim 14g30 ngày 21.03.2021 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim 

Sigmaringen 12g00  ngày 28.03.2021  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Breuberg 14g30  ngày 04.04.2021  nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Chúa Nhật Phục Sinh 

Mannheim 15g00 ngày 05.04.2021 nhà thờ Guter Hirte,  

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau 

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục sinh 

Haltingen ngày 10.04.2021 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 

79576 Weil am Rhein 

16g00  Giải Tội 

17g00  Thánh Lễ 

Freiburg ngày 11.04.2021 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

10g00 Giải Tội 

11g00 Thánh Lễ 

Haiger  17.04.2021 nhà thờ Herz Jesu 

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg 

15g00  Giải Tội 

16g00  Thánh Lễ 

Frankfurt ngày 18.04.2021 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

13g00 Giải Tội  

14g30 Thánh Lễ. 

Wiesbaden  ngày 25.04.2021 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

10g00  Giải tội 

11g00  Thánh Lễ 

Karlsruhe 14g30 ngày 02.05.2021 Kirche St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut 

Sigmaringen 12g00  ngày 09.05.2021  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Pforzheim 14g30 ngày 16.05.2021 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim 

Frankfurt ngày 13.06.2021 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

13g00 Giải Tội  

14g30 Thánh Lễ. 

 

Thông Báo I 

Chương trình tuần thánh 

Đang được thương lượng. Cha tuyên úy sẽ loan báo cho anh chị em khi có được 

chương trình rõ ràng.  

 
Đào luyện tâm hồn trong mùa chay. 

1.Tĩnh tâm theo hình thức Thánh Nguyện  
Một số anh chị em tại Âu Châu với sự hỗ trợ nhóm Đồng Hành California kính mời 

anh chị em tín hữu tham gia buổi thánh ca mùa chay với chủ đề: 

Thương Khó của con là của mẹ. 

 

Buổi thánh ca được tổ chức vào ngày thứ Sáu 05.03.2021 từ lúc 20g00 đến 21g30. 

Zoom- ID : 824 3558 3342 

Mật mã: 12345 

Hoặc vào trang Youtube: https//tinyurl.com/y2zb4nbv 

 

2.Tĩnh Tâm online mùa chay của PTGDHNVN tại Đức tổ chức       
ĐỀ TÀI: 
 „Vai trò chứng nhân cho Chúa và cho Giáo Hội trong xã hội ngày nay“ với linh mục 

Nguyễn Đình Anh Nhuệ, Roma, lm. Phan Văn Lợi, Việt Nam, giáo sư Nguyễn Đăng 

Trúc, Pháp, tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Mỹ, và những người khác. 

Thời gian: Thứ bảy 06.03.2021 từ 16: 00 đến 18: 30 giờ trên chương trình 

Skype (xin xem phần hướng dẫn) 



Phần Hướng Dẫn: Như lần sinh hoạt trước, quý vị muốn tham dự yêu cầu gởi tên 

Skype ( Skype-Name) đến levanyen@aol.com trước ngày 01.03.2021 hoặc vào link: 

https://join.skype.com/ik5nhbEvSKU2(Skype-Group-Name: Phong Trào Giáo Dân 

VNHN-Đức Quốc)  

 

 3.TĨNH TÂM LINH THAO  
 (*1: Tuỳ vào tình hình dịch bệnh, có thể cân nhắc về khả thể tổ chức được hay 

không. Và tuỳ vào số người đăng ký, có thể uyển chuyển trong việc sắp xếp.) 

 

 KHÓA Linh Thao (3 ngày): 

LM hướng dẫn: Phạm Đức Hạnh, SJ. 

Thời gian:   từ chiều thứ năm 15.04.2021 đến Chúa Nhật 18.04.2021 

Địa điểm:    Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, 

                          Josef-Kentenich-Weg1, 76863Herxheim 

Lệ phí:  210,- Euro/ một người và phòng đôi. 

                          230,- Euro/ phòng ở một người (! nếu còn phòng) 

                           

 KHÓA Linh Thao Magis (5 ngày): 

LM hướng dẫn: Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ. 

Thời gian:   từ chiều thứ ba 25.05.2021 đến Chúa Nhật 30.05.2021 

Địa điểm:    Sch-Zentrum Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim 

Lệ phí:  325,- Euro/ một người và phòng đôi. 

                          350,- Euro/ phòng ở một người (! nếu còn phòng)  

                           

 Ghi danh:   – ôb. Trương Xuân Sao => nguyenthitiet@gmx.net  

                      – anh Xuân Vũ => xvdt@gmx.net 

                      – cô Thanh Trang => tn.linhthao@yahoo.de 

Điện thoại: 0049 6144 3950; 0049 170 33 33 671 

 

Thông Báo II  

 

THÁNG THÁNH GIU-SE 

Cầu Cho Các Giáo Hữu Vững Đức Tin 

“Vào một thời kỳ khó khăn trong lịch sử Giáo Hội, Đức Thánh Cha Pi-ô IX vì muốn 

đặt Giáo Hội dưới sự bảo trợ uy quyền của Thánh Cả Giu-se, nên đã công bố Người 

là “Quan thầy của Giáo Hội Công Giáo”. 

 

Ngoài việc tin tưởng vào sự bảo vệ chắc chắn của Thánh Giu-se, Giáo Hội còn tin 

tưởng vào gương mẫu cao quý của Ngài, một mẫu gương siêu vượt trên mọi bậc 

sống cá nhân và dùng làm mẫu mực cho toàn thể cộng đoàn Ki-tô hữu noi theo, dù ở 

bất kỳ hoàn cảnh hay chức vụ cá biệt nào. Thái độ căn bản của toàn thể Giáo Hội 

phải là “nghe lời Chúa với niềm kính trọng”, là tuyệt đối sẵn sàng trung tín phục vụ 

ý muốn cứu chuộc của Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa Ki-tô. Ngay lúc khởi 

đầu của công trình cứu rỗi nhân loại, sau Đức Ma-ri-a, chúng ta tìm thấy một mẫu 

gương vâng lời hoá thân nơi Thánh Giu-se, một người được tiếng là luôn thi hành 

trọn vẹn mệnh lệnh của Thiên Chúa. 

 

Giáo Hội biến đổi những nhu cầu này thành kinh nguyện. Ý thức rằng Thiên Chúa 

muốn trao phó những giai đoạn đầu công cuộc cứu chuộc chúng ta cho Thánh Giu-se 

chăm nom, Giáo Hội cầu xin Thiên Chúa ban ơn để được tín thành cộng tác vào 

công trình cứu chuộc; để Giáo Hội nhận được lòng tín thành và trái tim tinh tuyền đã 

thúc bách Thánh Giu-se phục vụ Ngôi Lời Nhập Thể; và để Giáo Hội tiến bước 

trước mặt Chúa trên đường thánh thiện và công chính, noi gương thánh Giu-se và 

qua lời cầu bầu của Người.” (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, Người Giám Hộ 

Đấng Cứu Thế, 1989, số 28,30,31). 

 

Trong tháng này, để tôn kính Thánh Giu-se các tín hữu có thể  đọc mỗi ngày một 

kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, kinh Cầu Thánh Giu-se 

và kinh Thánh Giu-se. 

 

Năm Thánh kính Thánh Giuse  

 

Lý do để Đức Giáo hoàng công bố Năm Thánh Giuse? 

Khi tuyên bố Năm Thánh Giuse, Đức Giáo hoàng Phanxicô lưu ý rằng: Năm nay kỷ 

niệm 150 năm ngày Giáo hoàng Piô IX tuyên bố Thánh Giuse là người bảo trợ Giáo 

hội hoàn vũ vào ngày 8-12-1870. 

Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết đại dịch coronavirus khiến ngài càng thêm mong 

muốn suy ngẫm về Thánh Giuse, vì rất nhiều người trong đại dịch đã âm thầm hy 

sinh để bảo vệ người khác, giống như Thánh Giuse đã âm thầm bảo vệ và chăm sóc 

Mẹ Maria và Chúa Giêsu. 

“Mỗi người chúng ta đều có thể khám phá rằng Thánh Giuse -  một người chẳng 

được để ý - vẫn hiện diện hằng ngày cách âm thầm kín đáo, để cầu thay nguyện 

giúp, trợ giúp và hướng dẫn chúng ta khi gặp khó khăn,” Đức Giáo hoàng viết. 

Đức Giáo hoàng cũng cho biết ngài muốn nhấn mạnh vai trò của Thánh Giuse trong 

tư cách là một người cha phục vụ gia đình bằng tình thương và khiêm nhường. Ngài 

nói thêm: “Thế giới của chúng ta ngày nay cần những người cha”. 

Năm Thánh Giuse bắt đầu và kết thúc khi nào? 

Năm này bắt đầu từ ngày 8-12-2020 và kết thúc vào ngày 8-12-2021. 

Những ân huệ đặc biệt nào được ban trong năm nay? 

Khi người Công giáo cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc đời của Thánh Giuse trong 

suốt năm tới, họ có cơ hội nhận được ơn toàn xá, nghĩa là được miễn trừ mọi hình 

phạt tạm thời do tội lỗi gây ra. Ơn toàn xá này có thể được dành cho bản thân hoặc 

cho một linh hồn trong luyện ngục. 



Ân xá đòi hỏi phải thực hiện một hành động cụ thể do Giáo hội xác định, cùng với 

việc xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng, và không vướng mắc tội 

lỗi. 

Những ân xá trong Năm Thánh Giuse có thể nhận được nhờ một số lời kinh và hành 

động khác nhau, bao gồm việc cầu nguyện cho những người thất nghiệp, phó thác 

công việc hằng ngày của mình cho Thánh Giuse, thực hiện những hành vi của lòng 

thương xót bên ngoài hay trong lòng, hoặc suy niệm Kinh Lạy Cha ít nhất 30 phút. 

Tại sao Giáo hội tôn kính Thánh Giuse? 

Người Công giáo không tôn thờ các vị thánh, nhưng cầu xin sự chuyển cầu trên trời 

của các ngài trước mặt Thiên Chúa và tìm cách noi gương các nhân đức của các ngài 

trên mặt đất này. Giáo hội Công giáo tôn kính Thánh Giuse là cha nuôi của Chúa 

Giêsu. Ngài được gọi là vị thánh bảo trợ của Giáo hội hoàn vũ. Ngài cũng là người 

bảo trợ cho công nhân, cho các người cha, cho mọi người được ơn chết lành. 

 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

Nhà Thờ 
Kiến trúc Rô-ma thể hiện qua các hình thù bán nguyệt, với những bức tường rất dày 

để gánh chịu trọng lực của các trần vòm cao. Nhà thờ bên trong được chia làm nhiều 

phần, gây cho người nhìn có ấn tượng như các làn sóng. Cung thánh được tách rời 

khỏi gian chính nhà thờ và được dành riêng cho giáo sĩ hay tu sĩ. Bàn thờ gỗ được 

thay bằng các bàn thờ bằng đá, có hình thù như một thạch mộ (Sakrophag), và được 

đặt nằm sát tường phía đông. 

Từ thế kỷ thứ 11-16, các nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Gô-tic. Gô-tic diễn tả 

lại sự tìm kiếm một dung hòa toàn diện trong trật tự của vũ trụ mà Thiên Chúa tạo 

dựng nên; trong đó, vị trí của mỗi người đều được ấn định rõ ràng. Một đặc điểm 

khác cho các nhà thờ thời này là ánh sáng - một nguyên tố được coi như là môi 

trường huyền bí thích hợp nhất cho Thiên Chúa. Nhờ những sườn cong và những cột 

chính to lớn đón chịu hết trọng lực của mái nhà, người ta có thể dùng cửa sổ màu để 

trám các khoảng cách giữa các cột trụ. Cuối cùng, kiến trúc này là một biểu tượng 

cho sự cực độ và siêu việt. Tháp, và nhất là các cột trong nhà thờ lôi kéo người nhìn 

ngước cao để chiêm ngắm.     

Trong khoảng cùng một thời gian tại Ý, người ta ưa chuộng lối xây nhà thờ được gọi 

là Phục Hưng (Renaissance). Những kiến trúc “ôn lại” lối xây của thời Rô-ma này 

cũng biểu hiện cho một quan niệm vũ trụ có trật tự đàng hoàng và lô-gic. Các công 

trình xây cất nhà thờ trong thế kỷ thứ 16 phần lớn có mục đích biểu dương sự huy 

hoàng của Rô-ma: rất đồ sộ, gây ấn tượng vào nhãn quan và lắm lúc cầu kỳ rườm rà. 

Giai đoạn kiến trúc này được gọi là Barock. 

Những thay đổi trong nghi lễ, được tạo ra bởi phong trào Cải Giáo và Chống Cải 

Giáo, cũng không khỏi gây ảnh hưởng đến kiến trúc nhà thờ. Công giáo cũng như 

Tin Lành đều nhấn mạnh việc thuyết giảng và lắng nghe Lời Chúa. Mặc dù trước đó 

đã có ghế trong nhà thờ, nhưng từ lúc này, người ta để ý đến phương tiện để ngồi 

trong nhà thờ nhiều hơn; nam nữ cũng được sắp xếp ngồi riêng biệt.  

Thế kỷ thứ 18-20 là giai đoạn đình trệ ứ đọng, hiếm có những sáng kiến mới trong 

phụng vụ và kiến thiết nhà thờ. Đầu thế kỷ thứ 20, kiến trúc từ giã Duy Sử thuyết 

(Historismus) và sau đệ nhị thế chiến, các lối kiến trúc mới ngoài tôn giáo có tính 

thực dụng cũng ảnh hưởng đến việc xây nhà thờ. Nhưng các thúc đẩy có ảnh hưởng 

mạnh nhất đến từ “phong trào thay đổi phụng vụ”. Do việc nhấn mạnh tính cộng 

đoàn và vai trò chủ động không thể thiếu của tín hữu trong các nghi lễ, các kiến trúc 

nhà thờ phải là một mời gọi sự tham gia tích cực vào các nghi lễ. Mục đích này đòi 

hỏi vật liệu nguyên chất, cũng như những cách trang bị và tổ chức khác để đáp ứng 

được những nhu cầu của cộng đoàn. Bởi vậy, hình thức tròn hay bán nguyệt, không 

có những trang trí rườm rà nói chung được ưa chuộng - vì chúng giúp tập trung quy 

tụ người dự lễ. Kiến trúc, cuối cùng, phải giúp người tham dự Thánh Lễ hiểu rằng: 

quan trọng đối với một Thánh Đường không phải là kiểu cách hay khuôn khổ, mà là 

sự sống động vì Chúa ở giữa họ và bởi chính họ là “những viên đá sống động” để 

xây Nhà Chúa. 

Góc suy tư. 

Ăn chay 

Chay những lời gây thương tổn 

Nhưng nói những lời tử tế 

Chay sự buồn rầu, 

nhưng lấp đầy mình lòng biết ơn 

Chay sự giận dữ 

Nhưng giữ lòng nhẫn nại 

Chay thái độ bi quan 

Nhưng lấp đầy mình niềm hy vọng 

Chay những tiếng phàn nàn 

Mà vui hưởng sự đơn giản. 

 

Chay sự vội vã, nhưng sống 

tâm tình cầu nguyện. 

 

Chay sự cay nghiệt, nhưng lấp 

đầy mình với niềm vui 

 

Chay sự ích kỷ, nhưng vun 

trồng lòng trắc ẩn. 

Chay lòng thù hận, để lòng mình được an hòa. 

 

Chay bớt lời nói 

Để lòng được lặng thinh và lắng nghe. 

(sưu tầm) 

 


