
 

  Mục  Vụ  

  Tháng 03– 2022 

    

 

Anh chị em thân mến, 

ai trong chúng ta cũng đều biết các vị hữu 

trách trên thế giới đều nín thở với biến cố đau 

thương đang xảy ra trên thế giới. Đó là nước 

Nga dưới sự chỉ huy của Putin đã xua quân 

xâm chiếm nước láng giềng Ukrain. Và kẻ mạnh với nhiều vũ khí muốn làm gì thì 

làm, phớt lờ đi những đau thương của vô vàn con người.   

Dòng Don Bosco có những cơ sở phục vụ thanh thiếu niên hiện đang lâm vào những 

sự khốn khổ phi nhân trầm trọng. Một số nhân viên trong các cơ sở nhà dòng Don 

Bosco đã di chuyển được một số các em mồ côi sang nước Slowakei, sau đó họ đã 

trở về lại Ukrain để giúp đỡ những người còn đang sống tại quê hương. Họ muốn ở 

bên cạnh những người đồng bào của họ để hỗ trợ những người đó về vật chất và tinh 

thần. Rất nhiều nhân viên Don Bosco đã đặt tính mạng của họ vào tình thế nguy 

hiểm. Do việc dội bom bừa bãi của quân đội Nga, các cơ cấu hạ tầng bị hư hại nặng, 

nên nước uống trở thành hiếm hoi thiếu thốn và dơ bẩn. Đồ ăn trở nên thiếu hụt và 

khả năng đói khát có thể xảy ra. Hiện tại nhu cầu có những dụng cụ y tế băng bó cứu 

thương đang khẩn thiết. Các dụng cụ vệ sinh cũng đòi hỏi trầm trọng. Dòng Don 

Bosco có thiết lập mấy trạm tập trung hàng cứu trợ tại biên giới với Ba Lan, nhưng 

việc chuyển đến người dân Ukrain rất khó khăn.  

 

Anh chị em thân mến, cha có kể ở trên một số các đau thương mà nhà dòng Don 

Bosco tại Ukrain đang chia sẻ với dân tộc của họ để anh chị em ý thức việc ăn chay 

hãm mình của mình trong mùa chay không phải là quá sức chúng ta. Anh chị em 

cũng nên ý thức là việc ăn chay hãm mình của chúng ta trong mùa chay không phải 

là chỉ làm theo luật định, nhưng có 1 ý nghĩa rất lớn. Ăn chay hãm mình để ta thông 

hiệp với thế giới chúng ta đang sống, thế giới đang cần được cứu chuộc. Trong Giáo 

Hội công giáo việc hy sinh hãm mình trong mùa chay luôn đi cùng với việc cầu 

nguyện và làm việc bác ái.  

Khi chúng ta vui mừng vì trong mùa xuân này có thể thoát khỏi một số giới hạn của 

các biện pháp ngăn ngừa bệnh dịch Corona, chúng ta ý thức là chúng ta vẫn còn phải 

ngăn ngừa các bệnh dịch tâm hồn. Xin cầu chúc anh chị em được một mùa chay 

thánh thiện và có ý nghĩa.  

Mến, 

cha T/U 

Dominik Trần Manh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG BA 

 
Lời giải đáp của Ki-tô Giáo cho các vấn nạn về sinh học 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng ta là các Ki-tô hữu, khi đối diện với những 

thách đố về sinh học mới xuất hiện, biết bảo vệ sự sống bằng lời cầu nguyện và hành 

động. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 

 

02  Thứ Tư.  LỄ TRO 

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

06 + CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 

07  Thứ Hai. Thánh nữ Pe-pê-tu-a và Thánh nữ Phê-li-xi-ta 

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

  Thứ Ba.  Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ 
Is 55,10-11; Mt 6,7-15. 

09  Thứ Tư. Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu 

 Gn 3,1-10; Lc 11,29-32. 

13 + CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 

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. 

17  Thứ Năm. Thánh Pa-tric, Giám mục 

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31. 

18  Thứ Sáu. Thánh Xy-ri-lô, Giám mục Giê-ru-sa-lem, 

St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46. 

19  Thứ Bảy. 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 

20 + CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Xh 3,1-8a.13-15; 1 Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9. 

23  Thứ Tư.  Thánh Tu-ri-bi-ô Mông-rô-vê-giô, Giám mục. 
Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19. 

25  Thứ Sáu. TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng 

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

20 + CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

 Gs 5,9a.10-12; 2 Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32. 

 



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.  

Karlsruhe 13g30 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 

Lm dòng Xito dâng thánh lễ 

 

Frankfurt ngày 20.03.2022 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

14g30 Thánh Lễ. 

Haltingen ngày 26.03.2022 nhà thờ St. Maria,  

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

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 

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 

Kirche St. Josef; 

Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim 

 

Flörsheim Karfreitag  15.04.2022  

Um 16:30 Uhr Beichtgelegenheit 

um 17:30 Uhr Kreuzerhöhung  

Kirche St. Josef;  

Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim 

 

Flörsheim Karsamstag 16.04.2022 

Um 16:00 Uhr  Beichtgelegenheit 

Um 18:00 Uhr die Auferstehung feiern 

Kirche St. Josef; 

Kolpingstr. 17,  65439 Flörsheim 

 

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 

 

Haltingen ngày 07.05.2022 nhà thờ St. Maria,  

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

16g00  Giải Tội 

17g00  Thánh Lễ 

Freiburg ngày 08.05.2022 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

11g00 Giải Tội 

12g00 Thánh Lễ 

Frankfurt ngày 15.05.2022 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

14g30 Thánh Lễ. 

Pforzheim 14g30 ngày 22.05.2022 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim 

Breuberg 14g30  ngày 26.05.2022  nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Lễ Chúa Lên Trời 

Karlsruhe  14g30 ngày 29.05.2022 Kirche St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut 

 



Thông Báo I 

 

Thay đổi giờ và nơi cử hành thánh lễ thánh lễ 

Anh chị em tại cộng đoàn Karlsruhe xin lưu ý là chúng ta trong thánh lễ ngày 

06.03.2022 sớm hơn 1 tiếng đồng hồ tức là:  

13g00  Giải tội  

13g30 Thánh lễ  

 

Anh chị em tại cộng đoàn Freiburg xin lưu ý là linh mục dòng Xito sẽ giúp cha 

tuyên úy dâng thánh lễ ngày Chúa Nhật 13.03.2022  

 

Thay đổi địa điểm cử hành tuần thánh 

Giáo xứ St. Gallus cho biết các sinh hoạt phụng vụ tuần thánh năm nay của cộng 

đoàn công giáo Việt Nam chúng ta sẽ được phép diễn ra tại nhà thờ St. Josef – cũng 

thuộc giáo xứ St. Gallus. Địa chỉ của nhà thờ St. Josef là  

Kirche St. Josef 

Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim 

 

Đặc biệt năm nay cộng đoàn công giáo Việt nam vùng Trung và Tây nam Đức sẽ 

được Sơ Chương Đài dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán lấy thời gian sang 

Frankfurt để giúp chúng ta suy niệm về tình yêu Chúa trong tuần thánh năm nay. 

Các cộng đoàn chúng ta cám ơn Sơ và sẽ hân hoan chào đón Sơ. 

 

Ngày Picknick hàng năm toàn vùng 

 Năm nay chúng ta sẽ cử hành trở lại ngày gặp gỡ truyền thống của các cộng đoàn 

chúng ta qua việc cùng nhau Picknick tại Đan Viện Châu Sơn Nothgottes vào ngày 

mồng Một Tháng Năm. Ngày Mồng Một tháng Năm năm nay là ngày Chúa Nhật.   

 

Những anh chị em nào muốn tham dự ngày Picknick này xin ghi danh nơi cộng đoàn 

trưởng của mình. Sau đó cộng đoàn trưởng sẽ báo lại cho cha bề trên đan viện là cha 

Anselm Trần Công Luận. Quy định mới của giáo phận Limburg là cần ghi danh 

trước ngày lễ để người phụ trách biết trước số người xem có vượt quá mức quy định 

không. Ngay sau thánh lễ sẽ hủy danh sách đó ngay. Những cộng đoàn nào muốn 

đóng góp các tiết mục văn nghệ cho ngày hôm đó xin ghi danh nơi anh Giuse 

Nguyễn Việt Hùng. Email: viet.hung.nguyen@gmx.de .Mb: 015231863879.  

 

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.  

 

Thông Báo II 

Hội Thảo Phong trào giáo dân hải ngoại 

THƯ MỜI 

Kính mời quý tín hữu tham dự buổi trao đổi về đề tài: 

Con Đường Công Nghị tại Đức ( tiếp theo ) Và những cáo buộc đối với cựu giáo 

tông Biển-đức XVI.  

 

Dẫn đề: Phạm Hồng-Lam 

Thời gian: chủ nhật 13.03.2022 

từ 20: 00 đến 21: 30 giờ trên chương trình Skype (xem phần hướng dẫn) Cali. 11.00 - 

12.30; Houston 13.00 –14.30; Boston 14.00 - 15.30; Đức 20.00 - 21.30  

 

Chương trình: 

 20:00   Khai mạc: 

Chia sẻ Phúc âm Tin Mừng Lc 9, 28b -36 (chủ nhật thứ 2 mùa chay) 

20:30 – 21:00 

-Lược trình kết quả chung quyết của phiên họp khoáng đại thứ 3 từ 10-12.02.22 của 

Con Đường Công Nghị tại Đức. 

- Nghị quyết yêu cầu cho giáo dân có ý kiến trong việc  lập danh sách ứng viên và 

bầu chọn giám mục. 

- Về những cáo buộc trong Bản Thẩm Định về lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên 

của tổ hợp luật sư WSW đối với cựu giáo tông Biển-đức XVI. 

  

21:00 – 21: 30 Thảo luận 

Từ 21:30- 22:00, phòng họp vẫn mở để các tham dự viên có thể tiếp tục trao đổi về 

những gì đã được chia sẻ. 

Trân trọng kính mời 

Lê Văn Yên 

Đại Diện Phong Trào Giáo Dân Hải Ngoại- Đức Quốc 

  
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 13.03.2022 hoặc vào link: 

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

VNHN-Đức Quốc) 

 

Giáo lý Thanh Tẩy cho người lớn và Giáo Lý chuẩn bị hôn nhân 

Anh chị em nào cần chuẩn bị để lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy người trưởng thành và 

bí tích Hôn Phối, có thể ghi danh nơi cha Tuyên úy cho khóa học tới bắt đầu từ tháng 

Tư. Anh chị em ghi danh sẽ được học qua phương tiện Internet. Mỗi khóa kéo dài 6 

tháng và học mỗi tuần 1 lần. Xin ghi danh qua địa chỉ Email của cha Tuyên Úy 

 

mailto:viet.hung.nguyen@gmx.de


Lich trình suy niệm mùa chay của cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ. 

GIA ĐÌNH GIỮ LỬA YÊU THƯƠNG 

Tĩnh tâm Mùa Chay 2022 

Tham dự qua Zoom:  

ID : 881 1757 8390 

Code: giadinh 

Thứ Bảy hàng tuần từ 05.03 đến 02.04.2022 

Thời gian từ 10:00 đến 12:00 giờ Berlin / 16:00-18:00 giờ Việt Nam 

Người giảng thuyết: 

Thứ Bảy 05.03.2022, 

Lm. Phê-rô Lê Hoàng Nam SJ. 

Thứ Bảy 12.03.2022, 

Đức Cha Giu-se Đỗ Quang Khang, 

Giám Mục Phó Giáo Phận Bắc Ninh. 

Thứ Bảy 19.03.2022, 

Sr. Nguyễn Trần Trúc Hương ACI. 

Thứ Bảy 26.03.2022, 

Thầy Phê-rô Nguyễn Huy Hoàng SJ. 

Thứ Bảy 02.04.2022, 

Thầy Sáu Phao-lô Nguyễn Phan Quang Quý & 

chị Luci Phan Thị Ngọc Dung. 

LGP. Bamberg, Eichstätt & Würzburg 

cùng CT. Huấn luyện Giáo Dân Magis tổ chức 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 

Nhà Thờ (tiếp theo) 

Kiểu kiến trúc nhà thờ phát triển theo hình thù Basilika được gọi là kiến trúc Rô-ma 

(romanisch). Đó là một cách nói  có từ thế kỷ thứ 19, để chứng nhận sự giống nhau 

giữa những Basilika trong giai đoạn này với các kiến trúc thời cổ ở Rô-ma. Trong 

chương trình đồng hóa phụng vụ của Vương quốc Karolinger, sau khi thế quyền và 

giáo quyền được gom về một mối dưới thời Karl Đại Đế (+814), lối xây cất theo Rô-

ma được làm sống động và phát triển tiếp: Basilika trở nên tinh xảo và uy nghi hơn, 

với cao điểm vào thế kỷ thứ 11-12. Cung thánh của nhiều nhà thờ nằm ở phía đông, 

hai cánh được mở rộng và trở thành một biểu tượng cho ảnh hưởng và quyền lực của 

Hoàng Đế trong Giáo Hội. Cũng vào thời này, việc hành hương rất được ưa chuộng 

ở Châu Âu, và người ta đua nhau tìm đến những nơi có hài cốt các Thánh. 

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. 

Góc suy tư. 

CHÍN ĐIỀU CẦN TRÁNH 

1/ Đừng luôn miệng tự khoe khoang mình. Làm như vậy, vô hình trung bạn hạ thấp 

người khác, đề cao chính mình. 

 

2/ Tránh bàn luận sau lưng người khác, điều này tác hại đến việc xây dựng mối quan 

hệ tốt đẹp với mọi người. 

 

3/ Đừng nói dài dòng vì thời gian rất quý báu. Nên diễn đạt ý của mình một cách rõ 

ràng, ngắn gọn, để người khác nắm bắt được một cách dễ dàng. 

 

4/ Đừng chủ quan mà thốt lên những câu nói vô tình. 

 

5/ Tránh đả kích sự yếu kém của người khác, nhất là lúc trao đổi trước đám đông, vì 

như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của người khác, dẫn đến những chuyện 

không vui. 

 

6/ Đừng buộc miệng nói ra bí mật của khác, nhất là trước đám đông. 

 

7/ Đừng tỏ ra bạn là ân nhân của người khác, tương trợ khi người khác cần, đó chỉ là 

tình nghĩa bạn bè, nếu bạn nhắc trước đám đông, người chịu ơn sẽ cảm thấy khó 

chịu. 

8/ Đừng quên ân huệ của người khác ban cho mình, khi cần nên nhắc lại và tỏ lời 

cám ơn người đó, để chứng tỏ bạn là người luôn biết ghi nhớ công ơn. 

 

9/ Không nói khoác, không bội tín. Nói khoác sẽ làm mất tín nhiệm của người khác 

đối với bạn. Đây là một tổn thất rất lớn. Tránh nói mà không làm, nếu thấy làm 

không được, thì đừng nói ra. Kỵ nhất là sự khoác lác. 

(sưu tầm) 

 

(Vì trục trặc kỹ thuật, máy in của 

cha tuyên úy bị hư, vì thế hiện tại 

chỉ có thư mục vụ bản Online. 

Còn thư mục vụ bản in trên giấy 

xin anh chị em chịu khó đợi. 

Mong mọi người thông cảm. 

Cám ơn. Cha T/U) 

 

 


