
 

  Mục  Vụ  

  Tháng 06– 2022 

    

Anh chị em thân mến,  

Trong tháng Sáu này Giáo Hội mời gọi 

chúng ta mừng nhiều mầu nhiệm cao cả 

của Thiên Chúa vì phần rỗi của chúng ta. 

Từ đầu năm phụng vụ chúng ta đã mừng tuần tự các mầu nhiệm về Chúa Giêsu: 

Giáng Sinh, khổ nạn, chết, sống lại và lên trời. Tiếp theo chúng ta mừng mầu nhiệm 

Chúa Thánh Thần vào đầu tháng Sáu. Sau đó chúng ta mới được Giáo Hội mời gọi 

mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Nghĩa là sau khi chúng ta đã có cảm nghiệm về từng Ngôi vị 

của Thiên Chúa, Giáo Hội mới đưa chúng ta đến chân lý nguồn gốc: Thiên Chúa với 

Ba ngôi vị. Chúng ta nhận biết Chúa Cha hoàn toàn ban tặng cho Chúa Con những gì 

Ngài có, Chúa Con hoàn toàn làm theo thánh ý Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần 

không nói về chính mình: Người loan báo Chúa Giêsu và mặc khải về Chúa Cha. 

Thiên Chúa Ba Ngôi - Một Thiên Chúa quảng đại luôn mở ra cho ngôi vị khác.   

 

Đức Thánh Cha Phanxicô trong ngày buổi đọc kinh truyền tin ngày lễ Chúa Ba ngôi 

đã nhắc nhở người công giáo rằng:  

„việc cử hành Lễ Chúa Ba Ngôi không phải là một bài tập thần học, cho bằng một 

cuộc cách mạng trong lối sống của chúng ta. Thiên Chúa, trong đó mỗi Ngôi vị sống 

vì người khác trong mối tương quan liên tục, không vì chính mình, khơi lên nơi 

chúng ta việc sống với người khác và cho người khác. Hôm nay, chúng ta có thể tự 

hỏi mình xem cuộc sống của chúng ta có phản chiếu Thiên Chúa, Đấng chúng ta tin 

không: Tôi, người tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, Cha, Con và Chúa Thánh 

Thần, thực sự tin rằng để sống, tôi cần người khác, tôi cần hiến mình cho người 

khác, tôi cần phục vụ những người khác không? Chúa Ba Ngôi dạy chúng ta rằng 

không bao giờ có thể có Đấng này mà không có Đấng kia. Chúng ta không phải là 

những hòn đảo, chúng ta ở trong thế giới để sống theo hình ảnh của Thiên Chúa: mở 

ra, cần người khác và cần sự giúp đỡ của người khác”. 

 

Cộng đoàn chúng ta sẽ sống theo đường lối Đức Thánh Cha nhắc nhở. Mỗi người cố 

gắng nâng đỡ những người chung quanh và cùng nhau xây dựng cộng đoàn.  

Xin Chúa chúc lành và ban cho từng cộng đoàn, từng gia đình và từng cá nhân anh 

chị em dồi dào ân thánh trong tháng Thánh Tâm Chúa .  

Mến, 

cha T/U 

Dominik Trần Manh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG SÁU 

 

Cầu nguyện cho các gia đình. 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô giáo trên thế giới, thực hành đức ái 

và sống thánh thiện qua những việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU 

 

05  CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. 

06  Thứ Hai.  Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh 

Cv 1,12-14); Ga 19,25-34 

11  Thứ Bảy. Thánh Barnabas tông đồ 

Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13 

12  CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI   

Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15 

13  Thứ Hai.  Thánh Antôn thành Padua  

1 V 21,1-16; Mt 5,38-42. 

16  Thứ Năm. LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ 

St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17 

19 + CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN 

Dac 12, 10-11;13,1; Gal 3,26-29; Lc, 9,18-24 

21  Thứ Ba.  Thánh Alouis Gonzaga  
2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14. 

23  Thứ Năm. SINH NHẬT THÁNH GIO-AN BAO-TI-XI-TA 

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80. 

24  Thứ Sáu. TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU 

 Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7 

25  Thứ Bày. Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a 

Is 61,9-11; Lc 2,41-51. 

26 + CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN 

1 V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62 

28  Thứ Ba. Thánh I-rê-nê, Giám mục 

Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27 

29  Thứ Tư. THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ 

Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19. 

30  Thứ Năm. Các Thánh Tử đạo tiên khởi Rô-ma 

Am 7,10-17; Mt 9,1-8 

 



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.  

Mannheim 15g00 ngày 12.06.2022 nhà thờ Guter Hirte,  

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau 

Breuberg 09g00  ngày 16.06.2022  nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa 

Wiesbaden ngày 19.06.2022 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

09g00  Giải Tội 

10g00  Thánh Lễ 

Haiger  Ngày 19.06.2022 Nhà thờ Herz Jesu 

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg 

14g30  Thánh Lễ 

Sigmaringen 12g00  ngày 26.06.2022  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Haltingen ngày 02.07.2022 nhà thờ St. Maria,  

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

16g00  Giải Tội 

17g00  Thánh Lễ 

 

Karlsruhe 

 

14g30 ngày 03.07.2022 Kirche St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut 

 

Freiburg ngày 10.07.2022 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

11g00 Thánh Lễ chung với cộng đoàn Đức 

 

Frankfurt ngày 17.07.2022 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

14g30 Thánh Lễ. 

 

Pforzheim  14g30 ngày 24.07.2022 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim 

 

 

Thông Báo I 

 

1/Thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa tại Breuberg ngày 16.06.2022 cử hành lúc 

09g00 cùng với giáo xứ Đức. Sau đó cùng giáo xứ Đức rước kiệu Thánh Thể.  

 

2/Năm nay cũng như những năm trước khi có dịch Corona Giáo Xứ Sankt Marien 

Frankfurt sẽ tổ chức Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa vào ngày thứ năm, 16.06.2022 

tại Sankt Anna, Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt-Hausen và Cộng đoàn chúng ta 

cũng được mời đóng góp và tham dự.  

Theo như chương trình Thánh lễ sẽ bắt đầu vào lúc 11g00 sau đó sẽ có rước Mình 

Thánh Chúa đến Altenzentrum Santa Teresa, Große Nelkenstraße 12 - 16, 60488 

Frankfurt am Main (cách Sankt Anna khoảng 400m) sau đó sẽ rước về lại Sankt 

Anna. Nếu có thể được xin quý Bà và Các Chị cố gắng mặc áo dài theo phong tục cổ 

truyền đến tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa. 

 

Trong Thánh lễ Cộng Đoàn chúng ta cũng sẽ cộng tác vào những công việc sau: 

-          Đọc bài đọc II bằng tiếng Việt, 

-          Đọc một Lời Nguyện Giáo Dân bằng tiếng Việt, 

-          Dâng một Của Lễ với lời giới thiệu bằng tiếng Đức, 

-          Ca đoàn Thánh Tâm hát một bài sau khi rước lễ. 

Ngoài ra Giáo xứ cũng nhờ chúng ta giúp cho một vài người dọn dẹp và giúp họ 

trong nhà bếp. Giúp dựng lều, căng dù, sắp bàn ghế tại Sankt Anna từ 8:00 giờ đến 

10:00 giờ sáng ngày thứ năm16.06.2022 và giúp dọn dẹp sau buổi lễ. 

 

Nếu quý Ông Bà và Anh Chị Em nào xung phong hy sinh muốn giúp các công việc 

kể trên xin liên lạc trực tiếp với Ban Đại Diện. 

 

3/Thánh lễ ngày 19.06.2022 cho cộng đoàn Haiger lúc 14g30 được cử hành tại nhà 

thờ Herz Jesu Dillenburg.. chúng ta không thể xử dụng nhà thờ và hội trường tại 

Haiger trong ngày này vì có chính quyền tổ chức Hessentag 

 

Thay đổi địa điểm cử hành thánh lễ ngày 03.07 và 10.07 

 

Để có thể tham dự vào lễ Kirchenfest của nhà thờ St. Andreas theo lời mời của cha 

xứ, thánh lễ của cộng đoàn Freiburg không còn trong ngày Chúa Nhật 03.07 nữa 

mà dời vào ngày Chúa Nhật 10.07.2022 lúc 11g00 cùng với cộng đoàn Đức tại đó. 

Chúng ta đành hủy bỏ chương trình cùng nướng thịt để chung vui với cộng đoàn Đức 

địa phương.  

 

Chính vì thế mà thánh lễ của cộng đoàn Karlsruhe sẽ dời lên vào Chúa Nhật 

03.07.2022. Mong gặp anh chị em trong ngày đó. 

 



 

Thông Báo II 

 

Tháng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và cầu cho các Linh mục 

 

Giáo Hội dùng tháng Sáu để cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sùng 

kính Thánh Tâm Chúa Giê-su là kính nhớ tình thương yêu của Thiên Chúa. Tình 

thương yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giê-su, và 

nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là 

hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương yêu của Thiên Chúa đối 

với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương yêu lạ 

lùng ấy. Trong tháng này Giáo Hội cũng mời gọi giáo dân cầu nguyện cho ơn gọi 

linh mục để Giáo Hội có được đầy đủ chủ chăn và là những chủ chăn hết lòng vì 

đoàn chiên theo như ý nguyện của vị mục tử tối cao là Chúa Giêsu. 

 

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

 

Thánh lễ kỷ niệm hồng ân Bí Tích Hôn Phối dành cho các cặp vợ chồng muốn làm 

sống lại ân sủng bí tích trong cuộc sống hôn nhân năm nay sẽ được cử hành vào ngày 

Chúa Nhật 23.10.2022 tại đan viện Châu Sơn Nothgottes (Nothgottes 2, 65385 

Rüdesheim am Rhein). Anh chị em có thể nhân cơ hội này để kỷ niệm hằng năm 

ngày cưới của mình, không cần phải là những năm kỷ niệm tròn (25 năm, 50 năm…) 

 

Chương trình Ngày kỷ niệm này sẽ được tổ chức trước tiên là một thánh lễ với chủ 

đề hôn nhân trong bí tích, trong đó có nghi thức chúc mừng mọi người tham dự. Sau 

thánh lễ là cuộc họp mặt liên hoan chung với nhau giữa các cặp vợ chồng, con cháu, 

bạn hữu và những người cùng tham dự.  

 

Người đứng đầu tổ chức ngày lễ Tình Yêu năm nay là anh Nguyễn Việt Hùng – ca 

trưởng ca đoàn tổng hợp của vùng Trung và Tây Nam Đức. Các cặp vợ chồng nào 

muốn tham dự ngày này, xin ghi tên nơi các cộng đoàn trưởng và các cộng đoàn 

trưởng sẽ chuyển danh sách về cho anh Nguyễn Việt Hùng. Những ai không sống 

trong vùng Trung và Tây Nam Đức thì xin liên lạc trực tiếp với anh Nguyễn Việt 

Hùng. Email: viet.hung.nguyen@gmx.de 

Viber hay Whatsapp của số điện thoại : 015231863879 

Xin kính mời các cặp vợ chồng tham gia ngày này.  

 

Tháng Hè 
 

Vì nhu cầu anh chị em đi nghỉ hè, nên trong vùng sẽ không có thánh lễ trong tháng 

Tám. Sinh hoạt thánh lễ cộng đoàn chúng ta sẽ bắt đầu lại từ tháng Chín. Cha tuyên 

úy trong thời gian này tập trung vào các thánh lễ cưới, rửa tội…  

 

Đại hội công giáo cho người Việt Nam tại vùng Trung và Tây Nam Đức. 

 
Ngày 05.06.2022 vừa qua là một ngày đáng ghi nhớ của vùng Trung và Tây nam 

Đức. Nhiều anh chị em đã tụ tập về Đan Viện Châu Sơn Nothgottes của dòng Xitô 

tại Rudesheim am Rhein, cho dù trước đó tin tức khí tượng báo rằng sẽ là ngày mưa 

bão. Trước tấm lòng chân thành của anh chị em, Thiên Chúa đã ban cho ngày Đại 

Hội Công Giáo Mini được có một thời tiết rất là thuận tiện. Thời tiết hôm đó không 

gọi là đẹp tuyệt vời bởi vì không có ánh nắng và cũng có mưa đôi chút. Nhưng gọi là 

thời tiết thuận tiện là lúc thánh lễ thì trời không mưa, sau đó thì có mưa đôi chút. 

Nhưng nhờ vậy mà mọi người đã có thể đánh giá cao các nỗ lực cố gắng của những 

người đã chuẩn bị lều trại và các dụng cụ cho thánh lễ.  

Thánh lễ rất sốt sắng với khởi đầu bằng những bài dâng hoa, bằng sự kết nối do các 

bài hát và bằng sự sốt sắng của mọi người. 

Mọi người tham dự đều cảm thấy gần gũi nhau, gần gũi Thiên Chúa và cảm thấy hài 

lòng với những gì mình được hưởng.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cộng đoàn Trung và Tây Nam Đức hết lòng cám ơn ban chấp hành Liên Đoàn Công 

Giáo Việt Nam và các anh chị em trong ban tổ chức đã hết sức đóng góp công sức để 

chúng ta có được một ngày lễ tôn kính Chúa Thánh Thần sốt sắng.  

mailto:viet.hung.nguyen@gmx.de


Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 

Nước thánh 

Đúng ra, Thánh Lễ được bắt đầu với Bí Tích Rửa Tội để nhập đạo. Lúc đó, người 

rửa tội đổ nước lên đầu thỉnh nhân và nói: “Tôi rửa T., nhân danh Chúa Cha và Chúa 

con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Nền tảng và việc bắt đầu cuộc sống niềm tin 

Ki-tô Giáo được nhắc lại, khi mỗi khi người tín hữu giơ tay nhúng vào bình nước 

thánh nơi cửa nhà thờ, rồi làm Dấu Thánh Giá nhân danh Chúa Ba Ngôi. Tập tục đạo 

đức này cũng như việc rảy Nước Thánh trên cộng đoàn trong nghi thức Sám Hối đầu 

lễ (Esperge) đã có từ thế kỷ thứ 8. Những cử chỉ này cũng đã được hiểu như là một 

hình thức thanh tẩy nội tâm, hay như một lời cầu xin Thiên Chúa thánh hóa cộng 

đoàn.  

 

Bí tích Rửa Tội là cửa dẫn lối đến Bàn Tiệc Thánh và đến Bí Tích Thánh Thể. Tham 

dự Thánh Lễ là sống bí tích rửa tội, nên chỉ có ai đã được rửa tội thì mới tham dự 

Thánh Lễ cách trọn vẹn. Nước rửa tội dùng để làm dấu nơi cửa nhà thờ đã được làm 

phép trọng thể trong Đêm Phục Sinh - một tục lệ hình như đã có từ hậu bán thế kỷ 

ba. Nước Thánh cũng được dùng trong các nghi thức làm phép khác (nhà cửa, ảnh 

tượng...)  

 

Chúng ta cũng nên nhớ rằng, khi Giáo Hội làm phép nước thì nước đó được gọi là 

Nước Thánh. Giáo hội làm phép Nước Thánh trước tiên là để dùng cho bí tích Thanh 

Tẩy – tức là bí tích rửa tội. Sau đó Nước Thánh đó được dùng cho các Á-bí-tích, tức 

là làm phép nhà, phép tượng ảnh, chấm và làm dấu thánh giá tại cửa nhà thờ… 

 

Nước Thánh được Giáo Hội làm phép chỉ dùng để rảy chứ không dùng để uống. Nếu 

anh chị em xin linh mục ban phép lành cho nước uống, thì đó chỉ là nước được chúc 

lành chứ không là Nước Thánh. Nếu anh chị em đi hành hương tại Lộ Đức, Banneux 

mang nước tại đó về thì đó là nước được Đức Mẹ chúc lành chứ không phải là Nước 

Thánh.  

 

Góc suy tư. 

Những câu nói của trẻ con 

A)Nếu con trẻ biết nói thường xuyên 4 câu này thì người mẹ của em là cô giáo giỏi 

của em bé đó: 

1.Con cám ơn mẹ 

2.con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ buồn 

3.để con thử nhé. 

4.Cái này con chưa biết, mẹ bày cho con đi.  

 

B)Năm câu nói mà đứa trẻ ưu tú hay nói: 

 

1. Bạn thật giỏi, mình rất ngưỡng mộ bạn! 

Đây là dấu hiệu báo trẻ là người thân thiện, hoà đồng. 

2. Bạn ổn chứ? Bạn có cần tớ giúp không? 

Những đứa trẻ có tấm lòng nhân hậu thường có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Theo thời 

gian, trẻ sẽ có nhiều bạn tốt, luôn được người khác quý trọng. 

3. Bố/mẹ ơi, món này rất ngon, bố mẹ thử đi! 

Đó là biểu hiện của sự quan tâm, ân cần và sẻ chia trong cuộc sống. Trước món ăn 

mình yêu thích nhưng trẻ vẫn nhớ tới bố mẹ, muốn dành phần ngon cho bố mẹ. 

4. Bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ rất nhiều! 

những đứa trẻ biết thể hiện tình cảm khi còn nhỏ thì lớn lên thường sở hữu trái tim 

ấm áp, biết quan tâm và yêu thương mọi người xung quanh.  

5. Cảm ơn bạn đã gợi ý điều hay, nó giúp mình rất nhiều! 

nếu ngay từ nhỏ, trẻ đã chấp nhận những lời đề nghị, góp ý từ người khác chứng tỏ 

trẻ có trí tuệ cảm xúc cao. Đây là kiểu người bình tĩnh, tự tin, sẵn sàng tiếp thu ý kiến 

xung quanh để hoàn thiện bản thân. 

 

C)Cha mẹ khéo dạy con thường xử dụng: 

1.“Con quyết định đi“  

Chẳng hạn như chọn đồ mặc trước khi đi chơi, chọn món kem sắp mua… 

Khuyến khích trẻ tự quyết định, dần dần trẻ sẽ quyết đoán hơn và có trách nhiệm với 

bản thân. 

2."Sau khi làm việc chăm chỉ, con sẽ trở nên tốt hơn" 

Cha mẹ cho con sự khẳng định, động viên, cũng như coi trọng quá trình nỗ lực của 

con hơn là kết quả sau cùng. 

3."Chúng ta sẽ thực hiện việc này cùng nhau" 

Nếu trẻ em được cha mẹ đồng hành, nhìn thấy cha mẹ mình cũng dần tiến bộ và thay 

đổi thì sẽ lấy đó làm động lực cải thiện bản thân. 

 

4. „Bố/mẹ yêu con nhưng không 

thích cách cư xử này của con“ 

Câu nói này vừa khiến trẻ nhận thức 

được vấn đề của bản thân, vừa khiến 

trẻ cảm nhận được sự quan tâm của 

gia đình. 

Sưu tầm 

 


