
 

  Mục  Vụ  

  Tháng 02– 2022 

    

 

Anh chị em thân mến, 

đây là năm thứ hai chúng ta – những người Việt 

xa quê – đón tết trong một hoàn cảnh ảm đạm 

của dịch bệnh Corona. Chúng ta đã đón tết trong 

một tinh thần, chứ không dựa vào ngoại cảnh. 

Chúng ta mừng tết qua việc thăm hỏi nhau bằng 

các phương tiên viễn thông chứ không bằng 

phương tiện ăn uống nhậu nhẹt. Điều đó nhắc 

nhở cho chúng ta là con người có một yếu tố hơn 

các sinh vật khác. Đó là yếu tố tinh thần. 

Một số người từng than trách, dịch bệnh chán quá, Chúa ở đâu. Thưa: Chúa đang ở 

với chúng ta trong hoàn cảnh dịch bệnh của chúng ta. Những ai chưa hiểu mầu 

nhiệm nhập thể xuống thế làm người của Chúa thì thường phân chia cuộc đời này ra 

làm 2 thế giới: một thế giới có Thiên Chúa thì hạnh phúc, sung sướng, công bằng, 

giàu có, khỏe mạnh… và một thế giới không có Thiên Chúa thì đầy khổ sở bệnh tật 

gian dối nghèo khó bất công.  

Mầu nhiệm nhập thể xuống thế làm người của Chúa lại cho chúng ta một kinh 

nghiệm khác. Thiên Chúa đã đến cả với những người sống trong thế giới đầy khổ sở 

bệnh tật gian dối nghèo khó bất công. Thiên Chúa làm người đã muốn cùng chịu cái 

khổ của con người tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta ra khỏi tội. Chúng ta nên nhớ, 

cứu chúng ta ra khỏi tội, chư không đưa chúng ta vào sự xa hoa.  

Vì thế tôi nài xin anh chị em chúng ta cứ bền chí tin tưởng trông cậy vào Chúa. Xin 

Chúa qua những biến cố hay hoàn cảnh buồn bã chán chường thánh hóa chúng ta. 

Chúng ta biết rằng :“Những đau khổ đời này không thể so sánh với vinh quang sắp 

tới sẽ được mặc khải cho chúng ta” (Rom 8:18). 

 

Xin cầu chúc anh chị em được thêm tin tưởng và vui tươi trong năm Nhâm dần này. 

Càu chúc Thiên Chúa là Chúa mùa Xuân ban cho mọi người, mọi nhà dồi dào sức 

khỏe và luôn may mắn an bình. 

Mến, 

cha T/U 

Dominik Trần Manh Nam 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG HAI 

 
Cầu cho các nam nữ tu sĩ và những người sống đời thánh hiến. 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nam nữ tu sĩ và những người sống đời thánh hiến. 

Chúng ta tri ân họ, vì sứ mạng và lòng can đảm của họ. Xin Chúa cho họ tìm thấy 

câu trả lời cho những thách đố của thời đại chúng ta.  

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI 

 

01  Thứ Ba.  TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 

St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34. 

02  Thứ Tư . ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ. 

Ml 3,1-4; Lc 2,22-40 ( 

05  Thứ Bảy. Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo 

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

06 + CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN 

 Is 6,1-2a.3-8; 1 Cr 15,1-11; Lc 5,1-11. 

10  Thứ Năm. Thánh Scholastica. 

1 V 11,4-13; Mc 7,24-30. 

11  Thứ Sáu. Đức Mẹ Lộ Đức.  

1 V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37. 

13 + CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN 

Gr 17,5-8; 1 Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26. 

14  Thứ Hai. Thánh Cyrillo và Methodius. 

Quan thầy của Âu Châu 
Gc 1,1-11; Mc 8,11-13. 

15  Thứ Ba. Thánh Valentin 

Gc 1,12-18; Mc 8,14-21. 

17  Thứ Năm. Bảy thánh lập dòng 

Gc 2,1-9; Mc 8,27-33. 

20 + CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN 

 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38 

22  Thứ Ba. LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ,  

 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19. 

23  Thứ Tư.  Thánh Pô-li-ca-pô, Giám muc tử đạo 

Gc 4,13-17; Mc 9,38-40. 

27 + CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN 

Hc 27,4-7; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45. 

 



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.  

Freiburg ngày 06.02.2022 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

11g00 Giải Tội 

12g00 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 13.02.2022 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 

 

Karlsruhe 14g30 ngày 06.03.2022 Kirche St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut 

 

Freiburg ngày 13.03.2022 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

11g00 Giải Tội 

12g00 Thánh Lễ 

 

Frankfurt ngày 20.03.2022 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

13g00 Giải Tội  

14g30 Thánh Lễ. 

Haltingen ngày 26.03.2022 nhà thờ St. Maria,  

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

16g00  Giải Tội 

17g00  Thánh Lễ 

Pforzheim 14g30 ngày 27.03.2022 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim 

 

Haiger Ngày 03.04.2022 nhà thờ Maria Himmelfahrt  

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

13g30  Giải Tội 

14g30  Thánh Lễ 

 

Wiesbaden  ngày 10.04.2022 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

09g00  Giải Tội 

10g00  Thánh Lễ 

 

Flörsheim Gründonnerstag  

14.04.2022  

Um 16:00 Uhr Beichtgelegenheit 

um 17:00 Uhr die Heilige Messe 

Flörsheim Karfreitag  15.04.2022  

Um 16:30 Uhr Beichtgelegenheit 

um 17:30 Uhr Kreuzerhöhung in der Kirche St. Gallus 

Flörsheim Karsamstag 16.04.2022 

Um 17:00 Uhr  Beichtgelegenheit 

Um 18:00 Uhr die Auferstehung feiern 

 

Breuberg 14g30  ngày 17.04.2022  nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Chúa Nhật Phục Sinh 

 

Mannheim 15g00 ngày 18.04.2022 nhà thờ Guter Hirte,  

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau 

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục sinh 

 

Sigmaringen 12g00  ngày 24.04.2022  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

 

Nothgottes 11g00 ngày 01.05.2022 tu viện  Châu Sơn Nothgottes 

Nothgottes 37,  65385 Rüdesheim am Rhein 

 

 



Thông Báo  

 

Thay đổi giờ và nơi cử hành thánh lễ thánh lễ 

Anh chị em tại cộng đoàn Freiburg xin lưu ý đến giờ thánh lễ đã được thay đổi. Đó là 

chúng ta sẽ cử hành thánh lễ lúc 12g00, tức là muộn hơn 1 tiếng đồng hồ. 

 

Anh chị em tại cộng đoàn Haiger xin lưu ý là chúng ta phải dâng thánh lễ thay đổi 

nhau trong 2 nhà thờ:  

13.02.2022 trong nhà thờ Herz Jesu tại  Dillenburg  

03.04.2022 trong nhà thờ Maria Himmelfahrt tại Haiger  
 

Thánh lễ kỷ niệm hồng ân bí tích hôn phối – ngày tình yêu 

Cha Tuyên úy dành ngày Chúa Nhật 23.10.2022 để có thể cử hành thánh lễ kỷ niệm 

bí tích hôn nhân cho các đôi hôn phối. Nơi chốn chưa quyết định vì chưa biết ai 

muốn đứng ra tổ chức như những lần trước đây. Dù thế nào đi nữa cha vẫn để dành 

ngày Chúa nhật này nếu có ai muốn tổ chức.  

 

CHƯƠNG TRÌNH LINH THAO TẠI ĐỨC 

1) KHÓA Linh Thao 5 ngày tại Đức (Germany):  

LM hướng dẫn: Phan-xi-cô - Giuse Nguyễn Mai Kha, SJ.  

Thời gian: từ chiều thứ ba 19.07.2022 đến Chúa Nhật 24.07.2022  

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

 

2) KHÓA Linh Thao Magis 5 ngày tại Đức (Germany):  

LM hướng dẫn: Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ.  

Thời gian: từ chiều thứ hai 21.11.2022 đến thứ bảy 26.11.2022  

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

Ghi danh:  

– anh Xuân Vũ => xvdt@gmx.net  

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

Điện thoại: 0049 6144 3950; 0049 170 33 33 671; 0049 176 533 88 748 

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 cho ban 

tổ chức!). 

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: ghi danh tham dự các khóa ở Đức 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 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 

Nhà Thờ (tiếp theo) 

Việc phá hủy Đền Thờ và tách biệt cộng đồng những người tin theo Đức Ki-tô ra 

khỏi Hội trường Do-thái đã dẫn đến sự phát triển các “Nhà thờ gia đình” trong những 

thế kỷ đầu (100-313). Đây cũng là giai đoạn phát triển mạnh của việc kiến thiết nhà 

cửa trong vương quốc Rô-ma. Các tư gia rộng lớn chứa được một số người đông 

thường là những nơi ưu tiên cho việc tập trung cử hành nghi lễ tôn giáo. Những địa 

điểm thuận lợi cho các nghi lễ là các phòng ăn lớn và các bồn nước trong tiền sảnh. 

Như thế, các “Nhà thờ” đầu tiên là các tư gia.  

Dần về sau, khi số lượng tín hữu gia tăng mạnh, các cộng đoàn đã tạo sửa những địa 

điểm khác dành riêng cho việc phụng tự thường xuyên. Nghi thức phụng vụ tại các 

tư gia thường được ấn định rõ ràng. Tất nhiên, những phòng ốc đó cho ta biết rằng 

các cộng đoàn thời đó không to lắm - chỉ bằng hay lớn hơn một gia đình đông con - 

chứ chưa phải là một tổ chức quốc tế như ngày nay: không có một trung tâm lãnh 

đạo, hay có sự đa dạng trong tập tục và niềm tin. Tuy vậy, có nhiều cơ cấu, hình thức 

phụng vụ và giáo huấn căn bản được hình thành trong giai đoạn giữa thế kỷ thứ 2 

vẫn có giá trị đến hôm nay. 

Một trong những biến chuyển có ảnh hưởng lớn là việc di chuyển từ tư gia sang 

những ngôi nhà được tậu, dành riêng cho việc phụng tự và được gọi là Ecclesia. Các 

hầm toại đạo cũng là những địa điểm đóng một vai trò quan trọng trong phụng vụ 

Ki-tô Giáo giữa những thời kì bách hại của triều đại Rô-ma. Đó là những mạng lưới 

đường hầm dưới mặt đất, đôi khi có đến 3-4 tầng, mà dọc hai bên tường được đục 

khoét ra để chôn người chết. Thỉnh thoảng, có những nhà nguyện nhỏ cuối đường 

hầm. Ở ngoại thành Rô-ma, người ta đào được hơn 40 hầm như thế.  

Sau khi hoàng Đế Konstantin nhận phép rửa tội (395) để trở thành Ki-tô hữu, Ki-tô 

Giáo bắt đầu một thời kỳ phát triển mới. Giai đoạn bị đàn áp chấm dứt, và từ một 

“giáo phái bất hợp pháp” Kitô Giáo được ưu đãi và trở thành quốc giáo. Sự thay 

chuyển từ Giáo Hội Tử Đạo thành Quốc Giáo đánh dấu một biến đổi có tính quyết 

định cho lễ nghi Ki-tô Giáo. Số lượng Ki-tô hữu gia tăng ngày càng đông đòi hỏi 

phải tạo dựng một kiểu hội đường mới khác,  để có thể đáp ứng được nhu cầu và 

hoàn cảnh mới.  

Các Vương Cung Thánh Đường, Basilika tiếng Hi-lạp, được xây dựng. Đó một lối 

kiến trúc phổ biến từ thế kỷ thứ 4 của người Rô-ma; những công trình xây cất vĩ đại 

này biểu dương quyền lực và vẻ huy hoàng của Đế quốc Rô-ma. Basilika là nơi các 

Hoàng Đế phán án, là chỗ hội họp, tiếp kiến và là văn phòng thương mại. Ki-tô hữu 

thời đó lấy kiểu kiến trúc này để làm Giáo Đường. Song song với phát triển này của 

kiến trúc, vai trò của hàng Giáo sĩ và tu sĩ cũng được phô trương nhiều hơn trong các 

nghi thức phụng vụ. Ngược lại, cộng đoàn bị tách rời dần khỏi cung thánh, nhất là 

khi họ được coi như không còn hiểu được ngôn ngữ phụng vụ nữa. Đức Ki-tô, vị 

“mục tử nhân lành”, trở thành một Hoàng Đế, Ki-tô Vua. Chữ Ecclesia, xưa dùng để 

chỉ cộng đồng tín hữu sống động, nay trở thành tên gọi cho các ngôi Giáo Đường. 

mailto:xvdt@gmx.net
mailto:tn.linhthao@yahoo.de


Góc học hỏi về đọc sách 

4 trong 8 lý do bạn nên duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày (tiếp theo) 

5. Giúp bạn hạn chế thời gian dùng thiết bị điện tử 

  

Chắc hẳn ở đây có rất nhiều bạn trẻ thường dùng điện thoại trước khi đi ngủ và điều 

này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bạn. Hãy thử thay đổi thói quen dùng 

điện thoại bằng việc đọc một vài trang sách trước khi đi ngủ bạn sẽ cảm thấy ngủ 

ngon hơn. Thư giãn bằng cách đọc sách tốt hơn rất nhiều so với việc lướt web trên 

điện thoại. Hãy tìm cho mình những cuốn sách thật nhẹ nhàng, bình yên để đọc vào 

buổi tối bạn nhé! 

 

6. Mở rộng kiến thức 

  

Mỗi cuốn sách đều chứa đựng những bài học, kiến thức trong cuộc sống mà bạn khó 

có thể tìm được nếu suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại. Những giờ lướt web, 

những bài bóc phét trên mạng không thể giúp bạn trưởng thành được. Hãy thay 

những giờ lướt web vô bổ ấy bằng việc đọc sách điều này sẽ giúp bạn tốt lên mỗi 

ngày. Bạn có thể không tin vào những điều trong sách nói vì có thể nó chưa xảy ra 

trong cuộc đời bạn, thế nhưng sẽ có lúc nó xảy đến. Vậy nên, hãy đọc sách, đọc để 

bản thân có thêm nhiều kiến thức về cuộc sống. 

 

7. Giúp bạn hoàn thành ước mơ 

  

Mọi người xung quanh có thể quay lưng với bạn nhưng sách thì không mà nó là 

người bạn đồng hành cùng chúng ta trên mọi nẻo đường. Khi bạn bế tắc, bạn bị cuộc 

sống vùi dập mất định hướng vào tương lai hãy đọc sách. Vì sách sẽ giúp bạn suy 

nghĩ tích cực và kiên định hơn với ước mơ của mình. Bạn sẽ không còn cảm thấy 

mất định hướng hay mệt mỏi vì phải nỗ lực khi biết xung quanh bạn cũng có rất 

nhiều người ngày đêm đang cố gắng. 

 

8. Giúp bạn giảm căng thẳng 

  

Khi gặp áp lực trong cuộc sống hãy đọc sách, vì những lúc mất bình tĩnh, buồn bã, 

tiêu cực bạn thường sẽ khó có thể cân bằng cuộc sống. Lúc này hãy tìm đến sách, tập 

trung để hoàn thành cuốn sách giúp bạn quên đi áp lực, giảm căng thẳng. Và đợi bản 

thân bình tĩnh lại rồi chúng ta giải quyết những vấn đề của cuộc sống bạn nhé. 

Bạn không thể thành công nếu vốn kiến thức hạn hẹp và không có chiều sâu trong 

suy nghĩ, sách sẽ là người bạn giúp bạn giải quyết những vấn đề trên. Thế nên hãy 

tập thói quen đọc sách mỗi ngày từ bây giờ, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp 

hơn. 

 

 

Góc suy tư. 

 

Vết sẹo 

 

Chúng ta không nhìn lại những vết sẹo trong tâm hồn để nuối tiếc quá khứ, 

nhưng để nhận rõ dấu chỉ của một tình thương bao la cao cả hơn. 

 

Ông Khấu Chuẩn, người đời nhà Tống, đất Hạ Bì, lúc nhỏ là một cậu bé lêu 

lổng, ham chơi. Bà mẹ vốn là người nghiêm khắc, nên thường hay quở phạt 

ông. Tuy nhiên, tính nào vẫn tật ấy, Khấu Chuẩn vẫn không thay đổi. 

 

Một hôm, ông trốn học đi chơi, bà mẹ giận quá cầm quả cân ném phải chân 

ông, máu chảy đầm đìa... 

 

Từ đó, ông đã bỏ hẳn tính lêu lổng phóng túng, chỉ lo chuyên cần học tập. Về 

sau đỗ đạt, ông được bổ làm tể tướng. Mỗi khi sờ đến vết sẹo ở bàn chân, ông 

khóc nức nở: "Chính vết thương này đã làm ta nên người". 

 

Sống là một cuộc chiến đấu không ngừng. Thương tích dường như là một 

điều thiết yếu trong cuộc sống. Vấp ngã là điều thường tình trong thân phận 

con người. 

 

Chúng ta không nhìn lại những vết sẹo trong tâm hồn để nuối tiếc quá khứ, 

nhưng để nhận rõ dấu chỉ của một tình thương bao la cao cả hơn. 

 

Phải, Thiên Chúa mạnh hơn 

sự chết và tội lỗi của con 

người. Nói như thánh Phaolô: 

nơi nào tội lỗi càng nhiều, 

nơi đó ân sủng của Chúa 

càng dồi dào. 

 

(sưu tầm) 

 


