
 

 

  Mục  Vụ  

  Tháng 01– 2023 

    

Anh chị em thân mến, 

năm hết tết dến đưa cái nhìn của chúng ta lùi lại 

năm vừa qua để cùng nhau cám tạ ơn Chúa về 

một năm hồng phúc trôi qua. Quả vậy mỗi phút 

giây trong cuộc đời chúng ta đều là một món 

quà quý giá mà Chúa thương ban tặng cho ta.   

 

Chúa ban cho ta được hiện hữu trên đời này và cùng với anh chị em nhân loại chúng 

ta lớn lên và trưởng thành trong kiếp người. Cho dù năm qua chúng ta có vất vả hoặc 

gian khổ đến đâu, chúng ta cũng vẫn hạnh phúc vì được sống trong bàn tay bảo bọc 

của Chúa. Chúa đã xuống thế làm người để chỉ cho chúng ta thấy rằng cuộc sống của 

chúng ta đáng sống. Đáng sống vì Chúa chúc phúc cho cuộc đời chúng ta. Chúa 

không tạo dựng chúng ta ngay lập tức trên nước trời, nhưng cho chúng ta sinh trong 

trần gian để chúng ta trưởng thành dần cho tới khi viên mãn có thể vào nước trời.  

 

Chúa đã sinh xuống trần gian, sống với con người để chỉ cho chúng ta biết  rằng quá 

trình trưởng thành của mỗi người chúng ta đều phải đi trên con đường „Người – Với 

– Người“.  

 

Trong Phúc âm, cuộc sống của Chúa Giê-su - “là Đường, là Sự thật và là sự sống” 

đều bao gồm các mối tương quan tiếp xúc. Chúng dựa trên việc đưa mọi người tiếp 

xúc với mọi người. Người với người là cách phúc âm ban đầu được truyền đạt. 

Người-yêu-người, người-tôn-trọng-người, người-tha-thứ-người, người-chạm-người, 

người-khóc-với-người, người-ôm-người. Khi chúng ta đạt đến mức độ tiếp xúc tuyệt 

vời với con người, chúng ta sẽ khám phá ra rằng, chính lúc đó chúng ta tiếp xúc thật 

sự với Thiên Chúa.  

 

Cha cầu chúc cho mọi gia đình trong các cộng đoàn chúng ta được cảm nghiệm tình 

yêu Thiên Chúa trong các cơ hội liên kết với anh chị em khác trong cộng đoàn. Xin 

Chúa chúc lành cho các cuộc gặp gỡ cộng đoàn chúng ta trong năm mới 2023 này.   

Mến. 

Cha T/U 

Dominik Trần Mạnh Nam  Dominik Trần Manh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG GIÊNG 

 

Cầu cho các nhà giáo dục 
Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết 

dạy về tình huynh đệ hơn là ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé 

nhất và dễ bị tổn thương nhất.. 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG GIÊNG 

 

01 + CHÚA NHẬT. THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA  

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. 

03  Thứ Ba. Kính Danh rất thánh Chúa Giê-su 

1 Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34. 

06  Thứ Sáu. LỄ HIỂN LINH 

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

08 + CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA 

Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17. 

15 + CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN 

Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34 

17  Thứ Ba. Thánh An-tôn, viện phụ 

Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23. 

20  Thứ Sáu. Thánh Fabiano / Sebastiano  

Dt 8,6-13; Mc 3,13-19. 

21  Thứ Bảy. Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo 

Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21. 

Kết thúc năm Âm Lịch Nhâm Dần 

22 + CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN 

Is 8,23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

Tết Nguyên Đán Quý Mão 

24  Thứ Ba. Thánh Phanxicô Salesio 

Dt 10, 1-10; Mc 3, 31-35 

25  Thứ Tư. THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI 

Cv 9,1-22; Mc 16,15-18. 

26  Thứ Năm. Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô 

Tt 1,1-5; Lc 10,1-9. 

28  Thứ Bảy. Thánh Tô-ma A-qui-nô 

Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41 

29  CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. 

Xp 2,3;3.12-13; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a 

31  Thứ Ba. Thánh Gioan Bosco. 

Dt 12,1-4; Mc 5,21-43. 

 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội. 
 

Mannheim 14g30 ngày 01.01.2023 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Sigmaringen 12g00  ngày 06.01.2023  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Karlsruhe 14g30 ngày 08.01.2023 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Pforzheim 14g30 ngày 15.01.2023 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim 

Thánh Lễ Tất Niên để kết thúc năm Nhân Dần 

Frankfurt 14g30 ngày 22.01.2023 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Thánh Lễ Tân Niên năm Quý Mão 

Haiger 16g00 ngày 28.01.2023  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Wiesbaden   ngày 29.01.2023 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

10g00  Giải Tội 

11g00  Thánh Lễ 

 

Freiburg ngày 05.02.2023 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

11g00 Giải Tội 

12g00 Thánh Lễ 

Haltingen 17:00 giờ ngày 11.02.2023 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Mannheim 14g30 ngày 12.02.2023 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Sigmaringen 12g00  ngày 19.02.2023  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Pforzheim 14g30 ngày 26.02.2023 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim 

Haiger 16g00 ngày 04.03.2023  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Freiburg ngày 05.03.2023 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

11g00 Giải Tội 

12g00 Thánh Lễ 

Haltingen 17:00 giờ ngày 11.03.2023 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Karlsruhe 14g30 ngày 12.03.2023 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Frankfurt 14g30 ngày 19.03.2023 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Wiesbaden  ngày 29.03.2023 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

10g00  Giải Tội 

11g00  Thánh Lễ 

 

Thông Báo I 

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 
Weltjugendtag - Lissabon/Portugal 2023 

Der Weltjugendtag in Lissabon steht vor der Tür und wir planen mit 40 jungen 

Menschen vom 29.07 bis 10.08.2023 daran teilzunehmen. Geplant ist es mit jungen 

Menschen aus den verschiedensten Salesianischen Kontexten zu fahren und 

gemeinsam die Tage zu verbringen. Hierbei ist uns wichtig, dass wir eine bunte 

Gruppe werden. 

 

Die gemeinsame Zeit als Gruppe wird intensiv und ereignisreich und wir freuen uns 

schon sehr auf Portugal und die gemeinsame Erfahrung. 

Und wie melde ich mich an? 

Die Plätze für die Fahrt sind begrenzt und das Flugunternehmen möchte gerne 

zeitnah schon eine Liste mit Namen haben. Um einen Überblick zu bekommen, wer 

gerne mit uns fahren möchte kann sich im folgenden Website anmelden:  

https://youth.donbosco.de/Termine/Weltjugendtag-Lissabon-2023  

 

In dem Anmeldeformular gibt es eine Frage: (hier kannst du ein paar Zeilen zu 

deiner Motivation schreiben, warum du zum Weltjugendtag möchtest und warum mit 

Don Bosco). Ihr soll auch darauf schreiben: ich gehöre zu den Gemeinden von P. 

Dominik Tran Manh Nam SDB. 

Der „Deadline“ ist der 08.02.2023. 

Herzlich einladen.  

P. Dominik Tran Manh Nam 

 

Thư chúc Giáng Sinh của cha Stephno Bùi Thương Lưu 

Anh chị em thân mến,  

Kính thăm cha tuyên úy Dominik Trần Mạnh Nam SDB, 

Kính quý Ban Đại Diện CĐCGVN Frankfurt và Vùng Phụ Cận, 

Quý Ông Bà Anh Chị Em trong cộng đoàn quý mến. 



Nhân dịp đón mừng Chúa Giáng Sinh và Năm mới 2023, từ Trung Tâm Thánh Mẫu 

Fatima, xin được hết lòng nguyện chúc Cha Tuyên Úy, quý Ban Đại Diện cộng đoàn 

và toàn thể Quý Ông Bà Anh Chị Em được tràn đầy ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế 

Giáng Sinh, năm mới 2023 khang an, thánh đức. 

Qua những hàng chữ đơn mọn này, xin được chân thành gửi đến Cha Tuyên Úy 

Dominik cùng toàn thể toàn thể Quý Ông Bà Anh Chị Em cộng đoàn Frankfurt và 

vùng phục cận lòng cảm mến ghi ơn về tấm thịnh tình quý mến gói ghém qua những 

lời cầu nguyện cho tôi, đặc biệt những đóng góp tinh thần cũng như vật chất cho dự 

án Nhà Mẹ Lavang-Fatima trong năm qua 2022, kể từ ngày cộng đoàn kết nghĩa với 

Nhà Mẹ Lavang-Fatima (từ 17.07.2022). 

1) Tạ ơn Chúa về lá thư kết nghĩa vào ngày 17.07.2022 đặt trọng tâm vào mối hiệp 

thông „liên kết“ trong cầu nguyện, nhất là những thánh lễ hàng tháng vào ngày 13 tại 

nguyện đường Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, hiệp dâng các chuỗi Kinh Mân Côi… 

cùng hiệp lời cầu nguyện cho nhau và đặc biệt xin ơn thánh hóa và giữ gìn đức tin 

cho thế hệ con cháu chúng ta. 

2) Nhà Mẹ Lavang vui mừng đón tiếp cha Tuyên Úy Dominik  và ca đoàn các bạn 

trẻ Frankfurt trong cuộc hành hương vào tháng 3.2022. Mới đây vào Chúa Nhật đầu 

Mùa Vọng lại được tiếp đón đoàn hành hương của các gia đình trong cộng đoàn 

….Hy vọng Nhà Mẹ Lavang-Fatima sẽ được đón tiếp Cha và quý Ông Bà Anh Chị 

Em đến hành hương Mẹ Fatima trong năm 2023. 

3) Nhà Mẹ Lavang – Fatima được đón tiếp nhóm 8 anh em (Bát Phúc) đại diện cộng 

đoàn đã dành cả bốn tuần mùa hè 2022 hay một tuần trong tháng Mân Côi để cộng 

tác vào công trình tu sửa Nhà Mẹ Lavang-Fatima…Hoa trái đẹp nhất của cuộc gặp 

gỡ hy hữu này là những thánh lễ, những giờ hành hương, những chia sẻ huynh đệ 

thân tình trao cho nhau, nhất là thực hiện video giới thiệu Nhà Mẹ Lavang-Fatima… 

4) Quý Ông Bà Anh Chị Em trong cộng đoàn cũng đã góp những viên gạch vàng 

(tiền mặt/chuyển ngân) giúp công cuộc trùng tu Nhà Mẹ Lavang-Fatima… Tất cả 

những tấm lòng vàng đó, xin đặt dưới chân Mẹ Fatima trong các thánh lễ tôi dâng 

vào ngày 13 mỗi tháng tại Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima để tạ ơn và cầu phúc cho 

tất cả quý ân nhân … 

 

-Xin tiếp tục nâng đỡ tinh thần cũng như vật chất để dự án Nhà Mẹ Lavang-Fatima 

được hoàn thành đúng theo Thánh Ý Chúa, để góp phần cho việc nối kết Giáo Hội 

Việt Nam và Giáo Hội Bồ Đào Nha (chính các Nhà Truyền Giáo xứ Bồ đã đặt chân 

đến rao giảng TIN MỪNG CỨU ĐỘ cho Tổ Tiên Ông Bà chúng ta trong các thế kỷ 

XVI-XVII. Chính các vị giáo sĩ truyền giáo Bồ Đào Nha cũng đã góp phần hình 

thành Chữ Quốc Ngữ mà chúng ta có được ngày nay) 

-Hy vọng Thánh Tượng Đức Mẹ Lavang trong khuôn viên Nhà Mẹ Lavang-Fatima, 

được thực hiện theo sở nguyện sâu xa của Đấng Đáng Kính Đức Hồng Y Phanxicô 

Xaviê Nguyễn Văn Thuận, sẽ giang rộng vòng tay đón tiếp con cái Việt Nam hải 

ngoại đến hành hương Mẹ Fatima. 

Xin Chúa Giáng Sinh chúc phúc lành cho cha Tuyên Úy, cho quý ban đại diện, cho 

các bạn trẻ trong ca đoàn Frankfurt và cho tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em, nhờ lời 

chuyển cầu của Thánh Mẫu Lavang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 

 

Thân ái trong Chúa Kitô 

Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu 

(thay mặt Hiệp Hội Nhà Mẹ Lavang-Fatima)  

 

Thông Báo II 

  

Hành hương đất thánh 
Gia đình hành hương Munich sẽ tổ chức chuyến hành hương Đất thánh năm 2023 từ 

ngày 16.05.2023 đến ngày 24.05.2023 với linh mục Giuse Đinh Công Lịch (Roma) 

. 

Phương tiện: Tham dự viên tự mua vé máy bay và bảo hiểm.  

Phí tổn: 1550 Euro bao gồm Hotel 4**** phòng đôi, phòng ba (phòng đơn + thêm 

500 Euro), ăn sáng trưa chiều, tiền tip cho hướng dẫn viên, xe Bus, nhà bếp… xe Bus 

45 chỗ.  

 

16.05.2023 : xe Bus sẽ đón tại sân bay Tel-Avi (TLV) Israel lúc 16g00 

24.05.2023 : xe Bus sẽ đưa ra sân bay Tel- Avi (TLV) Israel sau bữa ăn trưa để kịp 

chuyến bay sớm lúc 15g20  

 

Những ai muốn tham gia, muốn xin thêm thông tin, xin liên lạc nơi anh Hoàng 

Thuyết. Hạn chót là ngày 01.02.2023 . Ưu tiên cho những người ghi danh và đóng 

tiền trước. Viber / WhatsApp 017638112595 hoặc Email: H.thuyet@gmx.de  

 

ĐẠI HỘI CÔNG GIÁO 

của Người Tín Hữu Việt Nam trên nước Đức. 

 

Năm nay Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức đã bắt tay vào việc tổ chức ngày 

Đại Hội Công Giáo Việt Nam cho người tín hữu Việt Nam tại Đức. Sau 2 năm 

ngưng trệ vì dịch bệnh, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức đã can đảm tổ chức 

lại ngày Đại Hội Công Giáo hàng năm tại Aschffenburg vào ngày lễ Đức Chúa 

Thánh Thần Hiện Xuống 28+29+30.05.2023. Tin vui đầu tiên là Thành phố 

Aschffenburg đã chấp thuận cho chúng ta được tổ chức. Các chi tiết sẽ được thông 

báo sau. Xin anh chị em thu xếp trước để năm nay đến dự Đại Hội Công Giáo để bồi 

đắp đức tin của chúng ta và của con cháu chúng ta trong thời đại khó khăn này.  

 



Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 

Phó tế 

Cũng còn được gọi là “Thầy Sáu”, dựa vào chức bậc theo trật tự cũ. Chức vụ phó tế 

chiếm địa vị cao nhất trong số các thừa tác viên, vì chức bậc này được tôn trọng ngay 

từ thời đầu của Hội Thánh. Bảy người mà sách Công Vụ Tông Đồ (6,1-6) nói đến 

được coi như những “tiền bối” của chức Phó Tế. Họ được cộng đoàn chọn lựa và 

được các Tông Đồ đặt tay sau khi đã cầu nguyện - để trở nên những trợ tá giúp các 

Tông Đồ “lo việc ăn uống” (6,2). Nhưng về sau, các trợ tá này cũng đã giảng dạy, 

loan báo Tin Mừng và truyền giáo, ngay cả việc rửa tội như Tê-pha-nô và Phi-lip-

phê làm. Tiêu chuẩn để chọn lựa những trợ tế được đặt ra là: có “được tiếng tốt, đầy 

Thần Khí và khôn ngoan” (CVTV 6,3); phải “đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không 

rượu chè say sưa, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn, phải bảo toàn mầu nhiệm đức tin 

trong lương tâm trong sạch.” Thêm vào đó, họ phải được thử thách trước và không bị 

ai khiếu nại cả (Tim 3,8-12).  

Các phó tế đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các giám mục quản lý tài 

sản và lo lắng cho người nghèo. Trong khi các linh mục đảm nhận các họ đạo, các 

Thầy Sáu cũng đảm nhận công việc trong phụng vụ. Giám mục Tử Đạo Ignatius von 

Antiochien (+117) đã nhắc đến nhiệm vụ này như là một trong ba chức bậc cố định 

để tiến đến chức linh mục. Nhiệm vụ của các phó tế được Công Đồng Vatican II mô 

tả như sau: Họ “phục vụ Dân Thiên Chúa bằng việc phụng vụ, giảng dạy, và bác ái. 

Khi được những vị có thẩm quyền chỉ định, các phó tế được cử hành trọng thể phép 

Rửa Tội, giữ trao Mình Thánh Chúa, nhân danh Giáo Hội chứng kiến và chúc lành 

hôn phối, mang của ăn đàng cho kẻ hấp hối, đọc Thánh Kinh cho tín hữu, giáo huấn 

và khuyên nhủ dân chúng, chủ tọa việc phụng tự và kinh nguyện của tín hữu, cử 

hành các á bí tích, chủ tọa lễ nghi tang chế và an táng. Được thánh hiến để lo việc 

bác ái và việc quản trị” (GH 29).    

Trong Thánh Lễ, các phó tế “công bố Tin Mừng và đôi khi diễn giảng Lời Chúa, 

hướng dẫn lời nguyện cho mọi người, giúp linh mục cho giáo dân rước lễ, và thỉnh 

thoảng hướng dẫn cử chỉ và điệu bộ của toàn thể cộng đoàn” (61). Ngoài ra, họ giúp 

mang sách Tin Mừng đầu lễ, giúp linh mục và đi bên cạnh ngài khi tiến ra bàn thờ; 

giúp bỏ hương và xông hương; giúp tiếp nhận lễ phẩm, sửa soạn bình chén thánh trên 

bàn thờ, mở chén, mở sách. Phó Tế xướng lời: “Anh chị em hãy chúc bình an cho 

nhau”; giúp cho rước lễ và tráng chén cũng như nói hoặc hát lời giải tán dân chúng: 

“Lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an” (27tt).  

Chức phó tế được phân ra hai dạng: vĩnh viễn và tạm thời. Phó tế vĩnh viễn bao gồm 

những người đàn ông độc thân với tuổi ít nhất là 25; hay đã lập gia đình thì phải đủ 

35 tuổi và với sự đồng ý của vợ. Họ theo học một chương trình đào tạo ít nhất 3 năm 

do Hội Đồng Giám Mục ấn định. Từ thế kỷ thứ 9, Giáo Hội Tây Phương không còn 

có các phó tế vĩnh viễn. Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI đã thiết lập lại chức này ngày 

18.06.1967. Phó tế tạm thời là một chức cần lãnh trước khi tiến tới chức linh mục; 

kéo dài trong một thời hạn ít nhất là 6 tháng (GL 236.1031). Trong các nghi thức 

phụng vụ, họ mặc áo phó tế hoặc áo trắng dài và đeo dây các phép xéo ngang ngực  

Góc suy tư. 

Khiêm Nhường theo gương Chúa Giêsu 
Tình yêu tự hạ: 

Thánh nữ Têrêsa dùng một ví dụ đơn sơ để nói về tình yêu tự hạ: “Một người cha, 

khi muốn hôn đứa con nhỏ, tất nhiên không thể đứng thẳng người một cách ươn lười 

mà bảo đứa trẻ con leo lên, áp má nó vào môi mình, để có thể gọi là mình hôn yêu 

nó. Không, muốn hôn đứa con nhỏ, nhất định là người cha phải cúi sâu xuống tận 

mặt nó, hoặc bế nó lên trên tay mình, nhưng đằng nào cũng phải cúi...” 

Thánh Phaolô thì định nghĩa: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không 

nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn 

trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần 

thế.” (Pl 2, 6 – 8) 

 

Khiêm nhường biểu lộ trong vâng phục: Vâng phục là từ bỏ ý riêng, để tùy thuộc 

vào Chúa Cha, Chúa Giêsu, người đã nói với các môn đệ: “Lương thực của Thầy là 

thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4, 34). 

Thánh Phaolô trong vinh tụng ca ngài xác tín: “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho 

đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu 

tôn Người và tặng ban muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-

su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh 

Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức Giê-su Ki-tô là 

Chúa" (Pl 2, 6 – 11). 

Khiêm nhường trong phục vụ: Qua việc rửa chân cho các tông đồ, Chúa Giêsu 

cũng dạy cho các môn đệ bài học phục vụ: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho 

anh em không? Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, 

Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là 

Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh 

em, thì anh em cũng phải rửa chân cho 

nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để 

anh em cũng làm như Thầy đã làm cho 

anh em.” (Ga 13, 12-15).  

Lm Giuse Hoàng Kim Toan. 


