thờ Chính Tòa Limburg sẽ chào mừng phái đoàn Việt Nam chúng ta. Xin mời anh
chị em tham gia. Các BĐD các cộng đoàn gần đó sẽ tùy nhu cầu cộng đoàn của mình
để tổ chức sự tham gia chung.

01 – 2016
Anh chị em thân mến,
tôi tin rằng trong những ngày
này anh chị em đã trang hoàng
ngôi nhà của mình cho đẹp hơn thường lệ để có thể đón khách, và nhất là cho những
người trong gia đình sinh sống nơi xa khi trở về đoàn tụ cuối năm có cảm giác ấm áp
tình yêu. Những chuẩn bị này nhắc chúng ta nhớ là không ai là một hòn đảo. Có
sống là có liên quan, liên hệ.
Trong những ngày này có một số anh chị em có nói với tôi là muốn có những cuộc
hành hương đi Roma. Anh chị em đó muốn có cơ hội bước qua cửa thánh tại Vương
Cung Thánh Đường Thánh Phêrô để được ơn toàn xá. Việc tổ chức đi Roma quy
mô trong lúc này thì tôi thấy khả năng hạn hẹp về nhiều phương diện tôi sẽ không
đứng ra tổ chức được. Anh chị em có thể hỏi tham gia với các chuyến đi của những
vùng khác hoặc tự tổ chức. Nhưng chính câu hỏi về việc đi tìm cửa thánh thúc đẩy
tôi ngỏ lời với anh chị em về „Cửa Thánh“.
Nghi thức mở „Cửa Thánh“ tại Đền Thánh Phêrô vào mỗi năm thánh nhắc nhớ cho
mỗi người tín hữu trong năm thánh phải mở cửa lòng mình ra cho ơn thánh. Ơn cứu
chuộc Chúa đã đã có từ khi Chúa Giêsu chết trên Thánh giá rồi. Nhưng ơn cứu
chuộc chỉ có thể vào ta khi ta mở cửa lòng ta. Trong năm thánh Lòng Thương xót
năm nay, Đức Thánh cha nhấn mạnh đến hồng ân của Bí Tích Giải Tội. Không thể
có hồng ân năm thánh nếu không đến với Bí Tích Giải Tội. Đến với Bí Tích Giải tội
là ta mở „cửa thánh“ của mình cho hồng ân Thiên Chúa tràn vào. Anh chị em nên cố
gắng thu xếp để có thể làm hòa với Thiên Chúa qua bí tích giải tội trong năm nay.
Tôi sẽ ngồi tòa giải tội sớm hơn trước Thánh Lễ. Dành thời gian đi xưng tội để mở
cửa thánh lòng mình cũng như anh chị em dành thời giờ trang hoàng nhà cử để đón
người thân về đoàn tụ ngày cuối năm vậy.
Tôi sẽ cố gắng trong năm nay tổ chức vài cuộc hành hương đi qua vài „Cửa Thánh“
tại vài nhà thờ Chính Tòa trong khu vực chúng ta để cùng nhau hưởng ơn toàn xá.
Cuộc hành hương đầu tiên trong năm nay se là cuộc hành hương về nhà thờ Chính
tòa Limburg ngày Chúa Nhật 10.01.2016 để dự Thánh Lễ lúc 10giờ 15. Tôi sẽ đồng
tế với cha Xứ nhà thờ Chính Tòa nhân dịp lễ Chúa Giếu chịu phép Rửa. Cha Xứ nhà

Giáo Phận Limburg rất quan tâm đến nỗi khổ của nhũng người tỵ nạn - không những
những người tỵ nạn chạy ra khỏi nước, nhưng cả những con người khốn khổ còn
đang ở lại quê hương của họ. Xin những anh chị em nào tham dự các thánh lễ Giáng
Sinh và đầu năm của tôi trong những ngày sắp tới, tham gia vào việc ký tên vào lá
thư khích lệ tinh thần cho anh chị em tín hữu tại 4 khu vực chiến tranh: Bắc
Kamerun, Irak, Ukrain cộng đoàn Công Giáo nghi thức La Tinh và cộng đoàn Công
giáo nghi thức Đông Phương. Chúng ta sẽ trao thư của chúng ta cho giáo phận vào
ngày 11.01.2016 để ngày Quốc Tế Tỵ nạn 17.01.2016 các cộng đoàn đó sẽ nhận.
Tôi cầu chúc cho anh chị em niềm vui lớn lao trong lễ Giáng Sinh. Cầu chúc các
„Cửa Thánh“ của cõi lòng anh chị em được mở rộng cho Chúa Hài Đồng tiến vào.
Xin cho Chúa Hài Đồng tìm được một chỗ trong gia đình anh chị em..
Lm Dominik Trần Mạnh Nam
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG 01
Ý chung: Cầu cho việc đối thoại chân thành giữa những người thuộc các tôn giáo
khác nhau, mang lại các kết quả hoà bình và công lý.
Ý ruyề Gi o: Cầu cho các Kitô hữu, có thể vượt qua những chia rẽ, nhờ các
phương thế đối thoại, tình bác ái huynh đệ và ân ban của Chúa Thánh Thần.
LỊCH PHỤNG Ụ HÁNG MỘ
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ứ S u. Đứ
aria ẹ iê C úa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Lc 2:16-21
Chúa Nhật II Giáng Sinh
Sỉr 24,1-2.8-12; Eph 1,3-6.15-18; Gio 1,-1-18
Thứ ư. Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6 Mt 2:1-12
Chúa Nhật. Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Is 40:1-5,9-11; Tt 2:11-14;3:4-7; Lc 3:15-16,21-22
Chúa Nhật II ường Niên
Is 62:1-5;1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11
Chúa Nhật III ường Niên
Nkm 8:2-4,5-6,8-10; 1 Cr 12:12-30; Lc 1:1-4;4:14-21
Thứ Hai. Thánh Phaolô ô Đồ trở lại.
2 Sm 5:1-7,10; Mc 3:22-30
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Các thánh lễ được tổ ứ
o TOÀN VÙNG tro 6 t
đầu của năm 2016 để
anh chị em các cộng đoàn khác nhau có thể họp mặt mừng lễ chung:
12:00 giờ ngày 03.01.16 Thánh lễ mừng Giáng Sinh
toàn Vùng
Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim
10g15 giờ ngày 10.01.2016 Dom Zu Limburg
Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn
H
Hươ lã ơ o X Năm
12:00 giờ ngày 14.02.16 Thánh lễ mừng ết toàn vùng
Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Flörsheim

Limburg

Flörsheim

19:00 giờ ngày 18.03.2016
Kreuzweg der Welt tại nhà thờ Liebfrau Frankfurt.
24.+25.+26. 03.2016
Tĩnh Tâm và nghi thức tuần thánh
với cha Nguyễn Trọng Tước. Cho Toàn Vùng
14:00 giờ ngày 24.04.2016 Thánh lễ mừng Ngân Khánh
Linh Mục của cha Stefan Staeuber. Lễ ủa ộ đo
Fra kfurt ó mời a
ị em tro
ù .
11g30 giờ ngày 01.05.2016. Picknick cho toàn vùng.

Frankfurt
Flörsheim

Flörsheim

Nothgottes

14:00 giờ ngày 26.06.2016 Thánh lễ mừng 20 năm Linh
Mục của cha Tuyên Úy Dominik Trần Mạnh Nam.
Lễ o
ù

Flörsheim

C

t

Mannheim
Haiger
Pforzheim
Haltingen
Freiburg
Karlsruhe

lễ

o

ộ đo :
Xi lưu ý : ó iờ iải tội trướ iờ lễ 30 p út.
14:30 giờ ngày 17.01.16 nhà t ờ St. Pius,
Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim
15:00 iờ Ngày 23.01.16 nhà thờ Maria Himmelfahrt
Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger
11:15 giờ ngày 24.01.16 nhà thờ St. Elisabeth
Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim - Buckenberg
16:00 giờ ngày 30.01.16 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
11:45 giờ ngày 31.01.16 nhà thờ St. Andreas,
Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
14:30 giờ ngày 28.02.2016 nhà thờ St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut.

Thông Báo I
C a uyê Úy kí mời a
ị em dự lễ Gi
Si to
ù tại Flörsheim vào
C úa N ật 03.01.2016 lú 12 00 trưa.
Sau thánh lễ có phần Văn Nghệ đặc sắc. Cơm trưa xin tự túc mang theo và góp ăn chung
để tăng thêm tinh thần huynh đệ.
H
Hươ lã ơ o X Năm
t
ột 2016
N ữ ai muố t am ia sẽ ặp au lú 9 45
y 10.01.2016 trướ
tòa Limburg: Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn

t ờC í

Sự p t triể ủa
a đo tro vùng.
Các ca đoàn trong vùng sẽ phát triển trong năm nay việc học hỏi về tinh thần thánh
nhạc. Chúng ta không chỉ dành thời giờ tập hát mà sẽ đào sâu hơn kho tàng thánh
nhạc Việt Nam cũng như khám phá tinh thần thánh nhạc của Giáo Hội Công Giáo.
Thông Báo II
âm t ư uyê Úy Đo

gửi toàn Dân Chúa Công Giáo Việt Nam ướ Đức.

Giáo Hội Công Giáo chúng ta đã bước sang năm 2016 bằng Mùa Vọng chuẩn bị cho
Lễ Chúa Giáng Sinh. Đặc biệt năm 2016 được Đức Thánh Cha Phanxicô cho cử
hành Năm Thánh đặc biệt với chủ đề : „Hãy thương xót như Chúa Cha đầy lòng
thương xót“. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì ân huệ đặc biệt chúng ta được hưởng trong
năm 2016 này.
Sung sướng vì ân sủng Chúa ban cho chúng ta dồi dào, chúng ta cũng không thể làm
ngơ với thực tại thực tế là bên cạnh chúng ta có rất nhiều người đang đau khổ và
nhìn năm mới với một cặp mắt âu lo, không biết tương lai đi về đâu. Thời gian qua
hằng ngày chúng ta đã nghe tin tức, đã xem trên các hệ thống truyền thông về đề tài
Tỵ Nạn tại Âu Châu rất nhiều. Đương nhiên người tỵ nạn đã là những con người đau
khổ rồi, vì phải xa rời quê hương một cách bất đắc dĩ trong hoàn cảnh tan thương và
hoang mang. Tình cảnh của những người từ vùng Trung Đông và Phi Châu còn bi
đát hơn nữa. Đó là hình ảnh về họ như những người tỵ nạn đã bị biến đổi liên tục do
các diễn tiến chính trị và an ninh trong vùng. Tại nước Đức lúc đầu họ được chào
đón niềm nở, sau đó hình ảnh về họ trở nên như một gánh nặng, sau đó trở nên như
một sự nguy hiểm về an ninh, trở nên như một sự lo lắng.
Những người tỵ nạn là những con người khi ở quê hương hằng ngày họ phải sống
trong bầu khí khủng bố và lo sợ. Khi đến đây lúc này họ lại bị nhiều người nhìn họ
như là những phần tử có khả năng khủng bố. Chính trong hoàn cảnh này, trong khi
những người tỵ nạn nhận sự giúp đỡ về vật chất của chính quyền, họ rất cần sự nâng
đỡ về tinh thần và lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cần phải nhìn những người
tỵ nạn trước hết là những con người, sau đó nhìn họ như là đối tượng của lòng
thương xót Chúa.

ấ

.
Đức Thánh Cha Phanxicô hằng cổ võ tình liên đới với người tỵ nạn. Và trong Thông
điệp nhân ngày tỵ nạn và di dân thế giới năm 2015, ngài viết nhắn nhủ mà cũng là
lời kêu gọi hãy mở trái tim tâm hồn với những người sống trong bước đường tỵ nạn:
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Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người.
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Ngày 08.12.2015 (Khai M
Lò
Các Linh mục Tuyên úy Việt Nam nước Đức

)

23)
ư kêu ọi của Đức Giám M c Löhr khích lệ tín hữu trong vùng chiến tranh

Trong Trọng Sắc công bố năm thánh đặc biệt Đức Thánh Cha cho biết châm ngôn
của Năm Thánh là “Thương xót như Chúa Cha”, trong đó có đoạn viết: Bấ
ấ
ả
ò
x
Bấ
ấ
ẽ
ả
ò x
Nước Đức cũng cần chúng ta cùng chung tay giúp người tỵ nạn.
Để thể hiện tình bác ái, các Linh mục chúng tôi xin kêu gọi, mỗi người có thể tùy
theo khả năng Spenden qua Caritas Stichwort Fluechtlinghilfe, hay gửi về Dân Chúa
, sau đó sẽ tổng kết chuyển tiếp tới Caritas.
Konto của Caritas International:
IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02; BIC: BFSWDE33KRL
Konto của Dân Chúa: BW/Bank Stuttgart, Konto Nr. 126 19 10, BLZ 600 501 01,
IBAN: DE28 6005 0101 0001 2619 10; BIC: SOLADEST600 (Hội thiện: Franz
Xaver e. V. : quý vị nào muốn nhận Spendequittung để khai thuế, xin liên lạc về địa
chỉ: Dan Chua, Pfizerstr. 5, 70184 Stuttgart)
Hay các Cộng đoàn tùy sáng kiến tổ chức kêu gọi quyên góp giúp người tỵ nạn, nhất
là dịp lễ mừng Chúa giáng sinh sắp tới. Hy vọng với hành động này, chúng ta hân
hoan khởi đầu cuộc sống năm thánh thật sự với hết tâm hồn và sẽ được Thiên Chúa
Thương Xót chúc lành.
Và xin dùng tâm tình của cha chung chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở
khuyến khích chúng ta cũng là những người tỵ nạn
n di dân và tỵ
ò

Gó ọ ỏi: m iểu để biêt t êm ề
Lễ
iế Dâ Lễ ật
Rước mang của lễ đến bàn thờ là một tập tục có từ thế kỷ thứ 3. Cộng đoàn ca hát
khi rước; trước là để giảm bớt sự ồn ào tiếng động và sự chia trí, sau nữa các lời ca
cũng diễn giải tinh thần của cuộc lễ. Nhưng rước dâng của lễ như vậy khác với việc
đem lễ vật tới bàn thờ các thần thánh; vì lễ phẩm của Thánh Lễ không là bánh rượu
được mang tới, mà chính là “Mình đã trao nộp và Máu đã đổ” của Đức Ki-tô.
Ở Giáo Hội Đông Phương và Pháp, các tín hữu thường để lễ vật mà họ mang đến ở
trong một căn phòng, cạnh cửa vào nhà thờ. Sau phần Phụng Vụ Lời Chúa, các giáo
sĩ rước dâng bánh và rượu từ chỗ đó lên bàn thờ. Tại Rô-ma và Bắc Phi, của lễ được
những người đại diện hoặc do chính cộng đoàn rước dâng. Nơi thềm cung thánh, của
lễ được giám mục và linh mục đón nhận và các phó tế đổ chung rượu vào những
chén lớn. Phần không sử dụng cho Thánh Lễ được đặt trên các bàn nằm trong các
cạnh ngang nhà thờ, và được dùng để chia cho người nghèo. Tập tục này giảm và
mất dần trong gian đoạn đầu của thời Trung cổ ở Giáo Hội Tây Phương. Trước hết,
vì quan niệm cho rằng bánh mì ăn hằng ngày có pha men không xứng hợp cho
Thánh Lễ, sau nữa vì số người rước lễ cũng giảm dần. Cũng vì vậy mà sự tham gia
của các tín hữu vào các nghi thức trong Thánh Lễ ít dần hoặc mất hẳn đi.
Ngày nay, nghi thức tín hữu trao dâng của lễ được Giáo Hội khuyến khích, và truyền
thống này được duy trì trong các dịp lễ Chúa Nhật hay lễ trọng (49). Đây là một
cung cách đầy ý nghĩa, nói lên sự hiệp thông của người dự lễ vào hiến tế của Đức
Ki-tô và của Giáo Hội. Hiệu lực và ý nghĩa thiêng liêng của nghi thức dâng lễ phẩm
vẫn không thay đổi, mặc dù ngày nay, giáo dân không còn mang theo bánh rượu đến
để dùng vào việc phụng vụ như xưa. Dấu tích còn lại của việc dâng của lễ là việc
quyên góp tiền trong nhà thờ trong lúc linh mục chuẩn bị lễ phẩm - để giúp người
nghèo và phục vụ những nhu cầu của Hội Thánh.
Gó suy tư
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Trong 2 tháng vừa qua tôi có đi một vòng cử hành thánh lễ cho 10 cộng đoàn của tôi.
Đây cũng là dịp để tôi nhắc nhở anh chị em nhớ nhiệm vụ trước tiên của các cộng
đoàn không phải để tổ chức các ngày lễ cho long trọng rực rỡ, nhưng là truyền bá
đức tin qua đời sống đức ái. Để diễn giải cho ý tưởng đó, tôi đã kể lại một vài kinh
nghiệm mà tôi đã gặp trong đời. Trong các câu chuyện đó có một câu truyện về việc
vừa rồi mới tôi gặp một người đồng hương sống trong một hoàn cảnh éo le bất hạnh
từ thủa bé và giờ đây trong giai đoạn cuối cùng chờ chết vì căn bệnh hiểm nghèo.
Điều ước nguyện của người ấy trong giai đoạn này là xin tôi vận động tìm cho người

ấy vài người Việt Nam thỉnh thoảng đến thăm để người ấy có thể ít nhất có cơ hội
nghe tiếng Việt trong cuối cuộc đời. Ước nguyện tuy đơn giản nhưng lại làm tôi
nghẹn ngào. Người ấy không sống trong vùng nhiệm sở của tôi, từ nhà của tôi đến
người ấy lá 150Km. Cộng đoàn công giáo gần đó chưa sẵn sàng với công việc như
vậy. Tôi đang cố gắng kiếm người nhưng chưa biết phải làm sao. Câu chuyện này tôi
đã kể cho 9 trong 10 cộng đoàn mà tôi làm lễ trong vòng 2 tháng qua. Sau mỗi thánh
lễ đều có một số người đến khen bài giảng của tôi cảm động quá! con người kia thật
đáng thương quá!…Thật ra những lời khen chê về bài giảng đó không làm tôi quan
tâm bằng 2 sự kiện xảy ra:
1.Sự kiện thứ nhất: Tổng kết sau 2 tháng với 9 lần giảng và nhiều lời khen về bài
giảng, có 2 người đã đến gặp tôi và xin số điện thoại của con người đau khổ kia và
cắt nghĩa đại khái như sau: „xin cha cho con số điện thoại vì con không thể đến thăm
người đó, nhưng con cảm thấy tiếng Chúa gọi con nói với người đó qua điện thoại
để con người xấu số đó trong giai đoạn cuối cuộc đời có cơ hội cảm nghiệm được
lòng thương xót Chúa qua tấm lòng yêu mến của người tín hữu. Con tin rằng tuy qua
điện thoại nhưng con có thể làm cho người đó cảm nghiệm rằng, họ không bị Thiên
Chúa bỏ rơi“.
2.Sự kiện thứ hai: Tại một cộng đoàn kia sau khi giảng và kết thúc thánh lễ, tôi có
vào hội trường họp mặt với anh chị em. Sau đó tôi kiếu anh chị em để đi sớm vì còn
phải vào nhà thương thăm bệnh nhân. Khi ra chỗ đậu xe có 2 người đi theo nói với
tôi đại khái như sau: Xin cha cho chúng con đi theo cha vào nhà thương thăm bệnh
nhân mà cha sẽ thăm, để Chúa không cần nhắc nhở con chúng con lần nữa bổn phận
truyền bá Đức tin qua Đức ái.
Hai sự kiệ đó đã nhắc nhở tôi cách thức nghe và đọc Lời Chúa. Đó là tôi phải cố
găng nội-tâm-hóa hay nói cách khác cá-nhân-hóa những sứ điệp tôi nghe. Theo tôi
quan sát thì có nhiều người khi nghe giảng hay thuyết trình thường để ý xem đề tài
lần này có hấp dẫn không, cha giảng có hay không… Thậm chí còn có người ngay từ
đầu đã có chủ đích ngồi tìm các sơ xuất của linh mục, các sai lỗi văn phạm gì đó để
sửa sai. Nhưng quan tâm để những sứ điệp tin mừng đi vào cuộc đời mình thì ít lắm.
Việc đó họ để cho Chúa làm. Chúa làm được thì Chúa giỏi, Chúa không làm được
thì Chúa ráng chịu.
Nếu tôi cố gắng nội-tâm-hóa hay cá
nhân hóa sứ điệp Lời Chúa nói với
tôi, thì người đầu tiên hưởng lợi từ
sứ điệp đó chính là tôi.!

**************************

Tuyên úy của người Việt Nam công giáo
Vùng Trung và Tây Nam Đức
Lm. D
SDB
Sträßchensweg 3, 53113 Bonn.
Email: PaterNam@donbosco.de
Handy: 015121080828
www.congdoanconggiao.de

