Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG MƯỜI MỘT
Những người đau khổ vì trầm cảm.
Mục Vụ

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đau khổ vì trầm cảm hoặc kiệt sức, để họ
tìm thấy nơi mọi người sự nâng đỡ và ánh sáng giúp họ mở ra cho đời sống.

Tháng 11– 2021
Anh chị em thân mến,
Tháng 11 là tháng chúng ta nhớ đến người đã ra
đi trước chúng ta. Mỗi lần đến nghĩa địa để đọc
kinh cho người qua đời, tôi thấy cuộc đời ở đây
sao yên ả thế, yên ả đến cô quạnh luôn. Điều này
thúc đẩy tôi nhiều hơn để nhìn về hướng cuối
cuộc đời của tôi. Cuộc sống của kẻ giầu người nghèo rồi cũng sẽ đều phải đi đến nơi
đây. Đức tin Kito giáo còn dạy cho chúng ta biết rằng, chết không phải là hết, nhưng
là ngưỡng của bước vào đời sống mới.

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT

Và Đức Tin Kito giáo còn dạy chúng ta xa hơn nữa. Thế giới này cũng phải đi đến
cái chết để trở thành một thế giới mới. Thế giới này được Chúa đặt trên một con
đường mà nó phải đi. Và đường đi này sẽ đạt đến một đích. Giáo lý này là một giáo
huấn chỉ có nơi mạc khải của Kinh Thánh mà thôi. Đạo Phật cho rằng thế giới cứ
xoay đi xoay lại qua việc luân hồi và cứ lộn qua rồi lộn lại. Khi ông Karl Marx ăn
cắp khái niệm cánh chung của đạo công giáo mà cắt nghĩa lịch sử, ông ta công nhận
lịch sử đi tới trước chứ không phải luẩn quẩn, nhưng ông ta không biết nó sẽ đi về
đâu. Ông ta chỉ còn biết gán một cách gượng ép là lịch sử sẽ đi về thế giới cộng sản.
Cuối cùng lý thuyết đó cũng chỉ dựa trên một niềm tin của Karl Marx: thế giới sẽ đi
đến cộng sản. Cuối cùng cũng là tin. Chỉ có điều là tin vào một người viết sách.
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Niềm tin Chúa sẽ dẫn thế giới đến một mục tiêu, dựa vào mạc khải của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu Kito đã chết và sống lại để bảo đảm cho chúng ta mạc khải này. Dựa
trên mặc khải này mà chúng ta thành tâm cầu nguyện cho những người thân đã qua
đời trước chúng ta. Chúng ta hiểu được rằng, khi cầu nguyện cho nhau như thế,
chúng ta đang giúp nhau bước qua thế giới này để vào 1 thế giới khác, một thế giới
đang chờ đón thế giới này bước tới vào ngày cánh chung.

21

22
24

Tôi cầu chúc cho từng người và từng gia đình sẽ dùng thời gian ảm đạm mùa thu của
tháng này để ý thức về ý nghĩa đời đời của chúng ta. Xin Thiên Chúa luôn ở bên
cạnh chúng ta và soi sáng chúng ta. Xin Ngài gìn giữ mọi người anh chị em.
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Cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam

+

Thứ Hai. LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
Kh 7, 2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a
Thứ Ba. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
1 V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44
Thứ Ba. CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ, lễ kính
1 Cr 3,9c-11.16-17; Ga 2,13-22
Thứ Năm. Thánh Mác-ti-nô thành Tua (Tours)
Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.
Thứ Sáu. Thánh Giô-sa-phát
Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN
Đn 12,1-3; Hr 10,11-14.18; Mc 13, 24-32.
Thứ Hai. Thánh An-béc-tô Cả (Albert der Große)
1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43
Thứ Ba. Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Scốt-len.
2 Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10.
Thứ Tư. Thánh nữ Ê-li-sa-bét nước Hung-ga-ri,
2 Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN
CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ
Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.
Thứ Hai. Thánh Cêcillia.
Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4..
Thứ Tư. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Năm C
Gr 33,14-16; 1 Tx 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36.
Thứ Ba. THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ.
Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ

Wiesbaden

Xin lưu ý :
Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội.

Herxheim
Haiger

Mannheim
Sigmaringen
Schöneck

Haiger

Pforzheim

Haltingen

Karlsruhe

Freiburg

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.
11g00 ngày 01.11.2021 Schönstatt-Zentrum.
Marienpfalz, Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim
Ngày 07.11.2021 nhà thờ Maria Himmelfahrt
Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger
13g30 Giải Tội
14g30 Thánh Lễ
15g00 ngày 14.11.2021 nhà thờ Guter Hirte,
Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau
12g00 ngày 21.11.2021 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
Ngày 27.11.2021 tại nhà thờ Heilig Kreuz
Burghohl 4
61137 Schöneck-Büdesheim
Thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam
Ngày 28.11.2021 nhà thờ Herz Jesu
Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg
13g30 Giải Tội
14g30 Thánh Lễ
Linh mục dòng Xito dâng lễ.
14g30 ngày 28.11.2021 nhà thờ St. Elisabeth
Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim
Cha Tuyên úy dâng lễ
ngày 04.12.2021 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
16g00 Giải Tội
17g00 Thánh Lễ
14g30 ngày 05.12.2021 Kirche St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut
ngày 12.12.2021 nhà thờ St. Andreas,
Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
10g00 Giải Tội
11g00 Thánh Lễ

Frankfurt

Flörsheim
Breuberg

ngày 19.12.2021 nhà thờ St. Josef,
Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden
09g00 Giải Tội
10g00 Thánh Lễ
Cha Tuyên Úy dâng lễ 1
ngày 19.12.2021 nhà thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen
13g00 Giải Tội
14g30 Thánh Lễ.
Cha Tuyên Úy dâng lễ 2
14g30 ngày 25.12.2021 Nhà thờ St. Gallus
Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim
14g30 ngày 26.12.2021 nhà thờ St. Karl Boromäus,
Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Mannheim

15g00 ngày 01.01.2022 nhà thờ Guter Hirte,
Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau

Sigmaringen

12g00 ngày 02.01.2022 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
Ngày 09.01.2022 nhà thờ Herz Jesu
Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg
13g30 Giải Tội
14g30 Thánh Lễ

Haiger

Frankfurt

Pforzheim

Haltingen

Karlsruhe

Freiburg

ngày 16.01.2022 nhà thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen
13g00 Giải Tội
14g30 Thánh Lễ.
14g30 ngày 23.01.2022 nhà thờ St. Elisabeth
Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim
ngày 29.01.2022 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
16g00 Giải Tội
17g00 Thánh Lễ
14g30 ngày 30.01.2022 Kirche St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut
ngày 06.02.2022 nhà thờ St. Andreas,
Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
10g00 Giải Tội
11g00 Thánh Lễ

Wiesbaden

ngày 13.02.2022 nhà thờ St. Josef,
Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden
09g00 Giải Tội
10g00 Thánh Lễ
Linh mục dòng Xito dâng lễ.

Haiger

Ngày 13.12.2022 nhà thờ Herz Jesu
Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg
13g30 Giải Tội
14g30 Thánh Lễ
Cha Tuyên úy dâng lễ.

Mannheim

15g00 ngày 20.02.2022 nhà thờ Guter Hirte,
Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau

Sigmaringen

12g00 ngày 27.02.2021 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Thông Báo I
Một vài chú ý trong lịch trình thánh lễ
Từ nay cộng đoàn Haiger chuyển thánh lễ từ thứ Bảy sang Chúa Nhật. Cộng đoàn
Wiesbaden cũng sẽ không mừng Giáng Sinh vào Thứ Bảy nữa mà chuyển vào Chúa
Nhật. Vì thế cha tuyên úy „thiếu Chúa Nhật“ để bảo đảm cho mỗi cộng đoàn có 1
thánh lễ trong vòng 2 tháng. Do đó sẽ có những Chúa Nhật vùng chúng ta có tới 2
thánh lễ cộng đoàn, và cha Tuyên Úy sẽ tìm linh mục cử hành dùm 1 trong 2 thánh lễ
hôm đó. Cộng đoàn Wiesbaden sẽ cử hành thánh lễ sớm hơn. Giờ lễ của cộng đoàn
sẽ là 10g00 sáng Chúa Nhật. Hy vọng khi cha tuyên úy cử hành thánh lễ tại
Wiesbaden sớm, cha Tuyên úy có thể chạy đi cử hành thánh lễ thứ 2 trong vùng kịp.
Cộng Đoàn Haiger cũng như cộng đoàn Wiesbaden sẽ phải thay đổi giữa 2 nhà thờ
trong giáo xứ tùy theo nhu cầu của giáo xứ Đức. Cộng đoàn Wiesbaden di chuyển
giữa nhà thờ St. Josef và nhà thờ Mariä Heimsuchung. Cộng đoàn Haiger di chuyển
giữa nhà thờ Herz Jesu tại Dillenburg và nhà thờ Maria Himmelsfahrt.
Xin anh chị em lưu ý và xin anh chị em thông cảm.
Lễ các thánh tử đạo Việt Nam tại Schöneck
Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em,
xin thông báo cùng qúy Ông Bà và Anh Chị Em, cha tuyên úy Dominik Trần Mạnh
Nam sẽ đến họ Schöneck cử hành thánh lễ mừng „Các Thánh Tử Đạo Việt Nam“
vào ngày thứ bảy 27.11.2021 lúc 17 giờ tại nhà thờ Heilig Kreuz
Burghohl 4, 61137 Schöneck-Büdesheim

Kính mời quý Ông Bà và anh chị em đến tham dự thánh lễ mừng „Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam“.
Vì số người tham dự có giới hạn, xin quý Ông Bà và anh chị em vui lòng ghi danh
trước ngày 23.11.2020 qua
Email: minhduc.bui@t-online.de
Tel.: 0174 9808585
Khi ghi danh xin cho biết đầy đủ họ tên và số điện thoại. Chúng tôi sẽ ưu tiên cho
những ai ghi danh trước. Vì tình hình dịch bệnh đang lây lan mạnh, Gemeinde
Schöneck chỉ chấp thuận cho những người thuộc 3G (Geimpft, Genesen, hoặc mit
PCR-getestet) được tham dự thánh lễ mà thôi. Kính mong qúy Ông Bà và anh chị
Em thông cảm, nhớ mang theo chứng minh 3G và khẩu trang.
Kính chúc quý Ông Bà và Anh Chị Em luôn được bình an trong ân sủng Chúa.
Kính thư, Bùi Minh Đức
Tham dự thánh lễ cộng đoàn
Anh chị em thân mến, dù dịch bệnh chúng ta vẫn có cơ hội đến nhà thờ cầu nguyện.
Việc đến nhà thờ cầu nguyện dâng thánh lễ sẽ gìn giữ sinh hoạt cộng đoàn và ban ơn
cần thiết cho mỗi cá nhân. Trong hơn một năm cha chưa thấy có thánh lễ nào thiếu
chỗ cả. Anh chị em cứ mạnh dạn ghi tên tham dự. Đương nhiên là khi tham dự anh
chị em cần giữ chính xác những gì giới thẩm quyền quy định. Thiên Chúa luôn giúp
đỡ và bảo vệ chúng ta.
Thông Báo II
Chuẩn bị Mùa Vọng
Linh Thao tại Herxheim
KHÓA Linh Thao Magis (5 ngày): LM hướng dẫn: Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc
Thế SJ. Thời gian: từ chiều thứ hai 29.11.2021 đến Thứ bảy 04.12.2021 Địa điểm:
Schönstatt-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. Ai có nhu cầu xin báo sớm)
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
Vì số chỗ các khóa Linh Thao có hạn, đề nghị quý ông bà anh chị em có ý định tham
dự xin thu xếp ghi tên sớm. Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc qua các địa chỉ email
và số điện thoại trên.
Ghi chú: xin chuyển €50,- để giữ chỗ sau khi nhận được điện thư (email) thông báo
đã được ghi danh (không hoàn lại, nếu không tìm được nguời thế chổ.)
Trân trọng thông báo & Kính mời tham dự
TM. nhóm phối hợp tổ chức ÔB. Trương Xuân Sao

Buổi Thánh Nguyện Mùa Vọng 2021
Xin kính mời anh chị em vào dự buổi Thánh Nguyện Mùa Vọng 2021 do một số anh
chị em Âu Châu & Đồng Hành Tây Nam CLC Hoa Kỳ thực hiện.
Thứ sáu, 10/12/2021 lúc 20:00 - 21:30 (giờ nước Đức)
Zoom ID: 857 5135 4614
Code: GS2021
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IuTiBiT3-t4
Xin kính mời anh chị em vào tham dự để dọn mình đón Giáng Sinh.
Tương giao tốt đẹp với các giáo xứ Đức tại địa phương.
Các giáo xứ Đức tại vùng chúng ta rất nhiệt thành ủng hộ và nâng đỡ các cộng đoàn
của chúng ta. Xin các ban Đại Diện lưu ý chuẩn bị cho việc tỏ lòng biết ơn qua việc
chúc mừng Giáng Sinh cho cha xứ và văn phòng của ngài. Biểu lộ lòng biết ơn là
truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Xin cám ơn các anh chị em.
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.
THẤY MỆT MỎI VÀ CHÁN NẢN, HÃY ĐỌC NHỮNG ĐIỀU NÀY
1.Trong cuộc sống có nhiều chuyện đáng để vui vẻ lắm, đừng để những ánh nhìn
chăm chú của người khác làm bạn thấy không vui.
2.Hoa hướng dương rất quật cường, một mực chạy về hướng mặt trời không buông,
mặc kệ bản thân bị đốt nóng đến bỏng rát.
3.Đừng lặp đi lặp lại suy nghĩ về một vấn đề, không nên đem hết tình cảm đặt lên
một người, bạn vẫn còn cha mẹ và bạn bè mà.
4.Có tâm trạng tiêu cực cũng là chuyện bình thường, nhưng chính mình nhất định
phải biết, phải hiểu đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống. Trong khoảng thời gian
này, nhất định phải cố gắng để cảm xúc vững vàng.
5.Không cần sợ làm sai, cho dù sai cũng không cần phiền muộn. Cuộc sống có sai có
đúng, huống chi có rất nhiều chuyện, quay đầu nhìn lại, đúng sai đã chẳng còn quan
trọng.
6. Trong cuộc sống, không có khó khăn nào không vượt qua được.
7. Không muốn vào thời điểm quyết định bất cứ việc gì, lại rơi nước mắt.
8. Người ấy đột nhiên không còn liên lạc với bạn nữa, cũng bình thường thôi. Người
ấy lại đột nhiên liên lạc với bạn, cũng bình thường mà, những điều ấy thực ra cũng
không cần trắng đen mười mươi.
9. Nếu như không hiểu, phải hỏi
ngay. Nếu như hiểu rồi, không
cần nói nữa, mỉm cười là được.
10. Tất cả phiền não đều là tự
mình tìm đến, bởi vậy cũng chỉ
có thể tự mình giải quyết. Không
nên tìm bạn bè khóc lóc kể lể.
Sưu tầm.

