10 – 2016
Anh chị em thân mến,
thời gian trôi qua thật là nhanh. Mới hôm nào
chúng ta nô nức đợi chờ năm thánh khai mạc để
hy vọng có thể sống lòng thương xót từ ái của
Thiên Chúa cách đặc biệt trong cuộc đời hôm
nay. Thế mà nay chỉ còn 7 tuần lễ nữa là đến
ngày bế mạc. Một số anh chị em chia sẽ cho tôi
biết là nhờ năm thánh họ đã được ơn bình an
đặc biệt trong thời gian vừa qua, có người có thể
làm hòa trong gia đình mình, anh em họ hàng thông cảm nhau hơn, đời sống cộng
đồng có nhiều nhịn nhục thông cảm nhau hơn và khăn khít với nhau hơn. Đương
nhiên là mỗi người đạt được với một mức độ riêng rất khác nhau.
Và như là kết quả của năm thánh, một số trong anh chị em đã hướng về Fatima – đã
muốn làm một cuộc hành hương về đó, nơi mà 99 năm trước đây Đức Mẹ vì thương
nhân loại đã hiện ra với 3 trẻ chăn chiên để chỉ cho con cái Chúa con đường đi đến
lòng thương xót của Chúa. Ngày 13 tháng 10 kỷ niệm lần hiện ra cuối cùng của Đức
Mẹ cho 3 trẻ. Đức Mẹ đã hiện ra tổng cộng là 6 lần, tất cả đều vào ngày 13, bắt đầu
từ tháng Năm. Sứ điệp Mẹ ban hành tại Fatima là sứ điệp đền tội và cầu nguyện,
điều kiện để bảo đảm cho nền hòa bình thế giới và sự hòa bình của mỗi tâm hồn.
Chính vì lòng thương xót Chúa mà chúng ta nhận được sứ điệp Fatima.
Trong tháng 10 chúng ta có lễ Đức Mẹ Mân Côi. Việc lần hạt Mân Côi cũng là 1
trong 4 mệnh lệnh Đức Mẹ cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể kết hợp việc
thực thi mệnh lệnh Fatima để sống những ngày cuối của năm thánh lòng thương xót:
đền tội, cầu nguyện, thực thi lòng thương xót. Mỗi người trong chúng ta hãy thành
thật xét mình xem coi mình đã sưởi ấm thế giới này một chút nào chưa - qua thái độ
sống nhẫn nhục, khiêm tốn, sẵn sàng giúp đỡ người khác và biết cầu nguyện cho các
đối thủ của mình.
Trong năm qua tôi đã tổ chức nhiều cuộc hành hương đến các cửa thánh để nhận ơn
toàn xá. Từ giờ đến cuối năm tôi không tổ chức nữa. Anh chị em nào chưa có dịp
lãnh ơn toàn xá thì nên kiếm cho mình thời giờ để hưởng cơ hội đặc biệt trong năm
thánh này. Năm tới tôi cũng không có ý định tổ chức hành hương đi Fatima. Anh chị
em nào muốn đi có thể tìm ghi danh nơi các cha tuyên úy vùng khác, hoặc đi tự túc.

Hiện thời tôi còn nhiều việc phải hoàn thành nên không thể đầu tư vào việc tổ chức
hành hương. Những anh chị em nào đang dự định đi hành hương Fatima xin hãy
chuẩn bị tâm hồn trước tiên bằng việc sống tình bác ái vị tha. Hãy quên đi sự ích kỷ
và nghĩ đến việc chung.
Tôi cầu xin Đức Mẹ Maria ban cho các gia đình anh chị em sự bình an trong tâm
hồn.
Lm Dominik Trần Mạnh Nam
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG 10
Ý chung: Cầu cho các nhà báo, khi thi hành công việc của mình, luôn được thôi
thúc bởi việc tôn trọng sự thật và ý thức đạo đức chắc chắn.
Ý ruyề Gi o: Cầu cho ngày thế giới truyền giáo đổi mới các cộng đoàn Kitô hữu,
đem đến niềm vui và trách nhiệm loan báo Tin Mừng.
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G 42:1-3,5-6,12-16; Lc 10:17-24
C úa N ật XXVII ườ Niê
Kb 1:2-3,2; 2 Tm 1:6-8,13-14; Lc 17:5-10
ứ Ba. Thánh Phanxicô Assisi
Gl 1:13-24; Lc 10:38-42
ứ S u. Đứ
ẹ â Côi
Gl 3:7-14; Lc 11:15-26
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2 V 5:14-17; 2 Tm 2:8-13; Lc 17:11-19
ứ Năm. Thánh Maria Margaret Alacoque
Ep 1,1-10; Lc 11, 47-54
ứ Bảy. Thánh Têrêsa thành Avila
Ep 1:15-23; Lc 12:8-12
CHÚA NHẬ XXIX HƯỜNG NIÊN.
Xh 17:8-13; 2 Tm 3:14-42; Lc 18:1-8
ứ Ba. THÁNH LUCA, THÁNH SỬ
Ep 2:12-22; Lc 12:35-38
ứ Bảy.
Gi o Hoà Gioa -Phaolo II
Ep 4, 7-16; Lc 13, 1-9
CHÚA NHẬ XXX HƯỜNG NIÊN.
Hc 35:12-14,16-18; 2 Tm 4:6-8,16-18; Lc 18:9-14
ứ Sáu.
Simo và Giuđa ô Đồ
Pl 1:1-11; Lc 14:1-6
C úa N ật XXXI ườ Niê
Kn 11:22-12; 2Tx 1,11 – 2,2; Lc 19:1-10
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L và P
Xi lưu ý : ó iải tội trướ iờ l 30 p út
14g30 ngày 02.10.16 nhà thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.
L
ở ay tâ Li
A selm rầ Cô Luậ
Cha Tuyên Úy không có mặt
14g30 ngày 02.10.16 nhà thờ St. Elisabeth
Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg
Cha Tuyên Úy dâng lễ.
12:30 giờ ngày 03.10.2016 nhà thờ St. Karl Boromäus,
Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt
16:00 giờ ngày 08.10.16 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
11:45 giờ ngày 09.10.16 nhà thờ St. Andreas,
Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
10g15 ngày 16.10.2016
Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn
C ú mừ Bis of Lö r 40 ăm Li
12g00 ngày 23.10.2016 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
Cha Tuyên Úy dâng lễ
14:30 giờ ngày 23.10.16
à t ờ St. Pius,
Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim
L
ở ay tâ Li
A selm rầ Cô Luậ
Cha Tuyên úy không có mặt
16g00 ngày 29.10.2016
Nhà thờ Sankt Lioba
Ben Gurion Ring 16a, 60437 Frankfurt
L iỗ đặ biệt o ố tổ t ố N ô Đ
Diệm
14g30 ngày 30.10.2016 nhà thờ St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut.
11g00 ngày thứ Ba 01.11.2016
Tu viện Karmel St. Gabriel
Hauptstraße 6-8, 63512 Hainburg
Lễ các Thánh Nam Nữ. Sau Lễ có đi viếng nghĩa trang
các nữ tu và các nghĩa trang chung quanh.

Frankfurt

14g30 ngày 06.11.2016 nhà thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.
Sau l ọp toà t ể ộ đoà Frankfurt

Pforzheim

14g30 ngày 13.11.16 nhà thờ St. Elisabeth
Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg

Wiesbaden

11g45 Ngày 20.11.2016 nhà thờ St. Josef,
Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Haltingen

16:00 giờ ngày 26.11.16 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Freiburg

11:45 giờ ngày 27.11.2016 nhà thờ St. Andreas,
Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
Cha Tuyên úy dâng lễ

Karlsruhe

14:30 giờ ngày 27.11.2016 nhà thờ St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut
L
ở ay tâ Li
A selm rầ Cô Luậ
Cha Tuyên Úy không có mặt

Mannheim

14g30 ngày 04.12.16
à t ờ St. Pius,
Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Wiesbaden

16 00 ày t ứ Bảy 10.12.2016
Cộng Đoàn mừng mầu nhiệm Chúa làm Người
Gemeinschafthaus, Biegerstr.17, 65191 Wiesbaden

Laiz

12g00 ngày 11.12.2016 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Frankfurt

14g30 ngày 18.12.2016 nhà thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

Breuberg

14g30 ngày 26.12.2016 nhà thờ St. Karl Boromäus,
Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Flörsheim

13:00 giờ ngày 08.01.2017 Thánh lễ mừng Giáng Sinh
toàn Vùng
Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Thông Báo I
K óa ọ đào tạo o
ba Đại Diệ .
Văn Phòng Mục vụ của giáo hạt Frankfurt sẽ phái một vài nhân viên đến với các
cộng đoàn vùng chúng ta để hướng dẫn các ban Đại Diện cách thức làm việc. Ngày
Thứ Bảy 05.11.2016 sẽ là ngày họp mặt của các ban Đại Diện chúng ta tại nhà xứ
Sankt Anna, Frankfurt-Hausen. Chương trình bắt đầu từ 14g00 với việc chào mừng
nhân viên của giáo hạt Frankfurt. Có thánh lễ kết thúc vào lúc 16g30. Xin các anh
chị em trong các ban Đại Diện thu xếp để tham dự. Khóa họp có ích lợi không
những cho từng cá nhân, nhưng còn ích lợi cho cộng đoàn nữa.
Buổi ọp k o g đại ủa ộ đoà Fra kfurt.
Trước đây 3 năm cha Tuyên Úy đã bắt đầu công việc mục vụ của mình bằng những
buổi họp khoáng đại dành cho tất cả mọi người trong cộng đoàn Frankfurt. Tinh thần
đóng góp cho việc chung và thái độ dấn thân của anh chị em đã góp phần đưa đời
sống cộng đoàn dồi dào vui tươi. Cha Tuyên Úy mong muốn rằng cộng đoàn
Frankfurt sẽ đánh dấu sự kết thúc năm thánh đặc biết này bằng việc công đoàn cùng
ngồi lại với nhau nhìn về cộng đoàn của mình. Hy vọng nhờ đó hoa quả của năm
thánh sẽ triển nở không chỉ trong từng cá nhân, nhưng còn trong cộng đoàn. Vì thế
xin kính mời anh chị em trong cộng đoàn Frankfurt tham dự thánh lễ ngày
06.11.2016 đông đảo, và sau thánh lễ vào hội trường để họp khoáng đại với nhau.
Đứ C a Lö r kỷ iệm 40 ăm t p o li m
ày 16.10 tại Limbur
Đức cha phụ trách mục vụ cho người ngoại kiều tại địa phận Limburg là Đức Cha
Thomas Löhr. Ngài sẽ dâng thánh lễ ngày Chúa Nhật 16.10.2016 tại nhà thờ chính
tòa Limburg lúc 10g15. Cha Tuyên Úy kêu gọi anh chị em trong giáo phận Limburg
(các cộng đoàn Wiesbaden, Haiger và Frankfurt) nếu có thể được, nên sắp xếp thời
giờ đến tham dự thánh lễ tại Limburg vào ngày đó. Sự hiện diện đông đảo của chúng
ta sẽ là món quà đặc biệt dành cho ngài và nói lên lòng biết ơn của chúng ta.
Lúc 9g45 chúng ta sẽ họp nhau trong nhà thờ chính tòa. Chúng ta sẽ ngồi chung với
các tín hữu của các cộng đoàn ngoại quốc khác để tỏ ra dấu chỉ cùng chung tay xây
dựng giáo phận Limburg giữa những cộng đoàn mang văn hóa khác nhau.
l ầu ồ d p l iỗ ố ổ
ố N ôĐ
Diệm
Thánh lễ sẽ được cử hành vào ngày thứ Bảy 29.10.2016 lúc 16g00 tại nhà thờ Sankt
Lioba, Ben Gurion Ring 16a, 60437 Frankfurt. Đây cũng là dịp cầu nguyện cho
những người con Nước Việt đã hy sinh xương máu cho dân tộc, trong đó cũng có
những người thân của mọi gia đình chúng ta.
N ày l
t
Nam Nữ 01.11.2016
Năm nay ngày lễ các thánh rơi vào ngày thường. Tuy nhiên cha Tuyên Úy vẫn dâng
thánh lễ trọng thể tại tu viện ngày xưa ờ Hainburg. Sau thánh lễ sẽ cùng nhau đi
viếng nghĩa địa. Ai có thể tham dự xin mời đến.

Thông Báo II
C
L Đầu ay ủa tâ Li
A selm rầ Cô Luậ Ocist.
Anh chị em giáo dân vùng Trung và Tây Nam Đức xin chúc mừng và hân hoan đón
tiếp Tân Linh mục Anselm Trần Công Luận đã và đang đến với các cộng đoàn
chúng ta.
Cha Anselm Trần Công Luận là Tu Sĩ dòng Xitô thuộc tu viện
Châu Sơn Đà Lạt. Ký hiệu quốc tế để chỉ về dòng Xitô là
OCist. Từ mấy năm nay ngài cùng 11 Tu Sĩ khác đến sống và
làm việc tại Tu Viện Nothgottes thuộc giáo phận Limburg.
Tháng Sáu vừa qua ngài đã được thụ phong linh mục. Ngài ưu
ái đáp lại lời xin, dành cho các cộng đoàn chúng ta những
thánh lễ đầu tay để ban phép lành đầu tay cho anh chị em
chúng ta. Xin cám ơn Cha Anselm Luận rất nhiều và xin Chúa
luôn ở cùng cha trên con đường chứng nhân cho Đức Kitô.
Vì công việc mục vụ dầy đặc nên cha Tuyên Úy không thể dâng thánh lễ cùng với
ngài được, nên xin các cộng đoàn đón tiếp ngài nồng hậu. Những cộng đoàn nào còn
muốn ngài về dâng lễ xin Ban Đại Diện liên hệ với ngài.
Ơ Đại X t
ười Một
1.Từ trưa Lễ Các Thánh 01.11 đến hết ngày lễ Các Linh Hồn 02.11 ai viếng nhà thờ,
nhà nguyện, đọc một kinh Lậy Cha và kinh Tin Kính thì được hưởng một ơn Đại Xá
cho các linh hồn, với điều kiện xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo
Hoàng. Ai bị ngăn trở có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện và đọc kinh như trên vào
Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau. Mỗi ngày chỉ được hưởng một ơn Đại Xá.
2. Những ai đi viếng nghĩa trang, thăm phần mộ người qúa cố từ ngày 1 đến 8 tháng
11 đọc kinh Lậy Cha và kinh Tin Kính với điều kiện như ở trên thì cũng được ơn
Đại Xá. Nhưng phải nhường cho các linh hồn.
Trong năm thánh, khi chúng ta đi viếng cửa thánh với các điều kiện như Giáo Hội
quy định thì chúng ta được ơn Đại Xá, chúng ta có thể dùng cho chính mình hoặc
nhường lại cho các linh hồn đã qua đời.
Gó

ọ

ỏi:

m iểu để biêt t êm về
C uô

L
àt ờ

Trong Ki-tô Giáo, tiếng chuông trước hết để kêu mời các tín hữu, sau nữa là để tạo
nên vẻ long trọng, trước khi bắt đầu các nghi thức phụng vụ. Ngoài ra, tiếng chuông
còn được dùng để loan báo tin vui như sau khi bầu được Giáo Hoàng mới hay sau
Hôn Lễ. Tiếng chuông cũng để báo tin buồn như trong nhiều xứ đạo tại quê hương ta

vẫn quen làm: người ta giật chuông từng tiếng theo nguyên tắc nam thất nữ cửu, để
báo và xin cầu nguyện cho người trong cộng đoàn vừa qua đời. Ở nhiều nơi, người
ta kéo chuông để báo động khi có chiến tranh, tai nạn (cháy nhà, ngập lụt). Chuông
cũng nhắc nhở các giờ kinh, giờ nghỉ trong các Tu Viện, tạo nên vẻ long trọng huy
hoàng và vui mừng của các ngày Chúa Nhật và Đại Lễ, cũng như loan báo giờ lễ và
giờ kinh tại nhà thờ.
Trong Thánh Lễ, các người giúp lễ rung chuông để nhắc các tín hữu chú ý đến nghi
thức “truyền phép”. Thói quen này được hình thành vào thời Trung cổ, cùng với việc
linh mục nâng cao Mình và Máu Chúa. Vào những ngày kính nhớ cuộc khổ nạn của
Đức Giê-su trong Tuần Thánh, các nhà thờ không giật chuông. Nhiều nơi, người ta
dùng mõ hoặc kẻng để thay thế cho tiếng chuông trong Tuần Thánh. Trong Thánh
Lễ Đêm Phục Sinh, tiếng chuông lại vang lên để loan báo Tin Mừng Chúa sống lại
khải hoàn.
Vì vượt qua hết mọi núi đồi rừng cây, đồng bằng thung lũng và mọi tường vách ranh
giới, nên tiếng chuông là biểu tượng cho tiếng Chúa Toàn Năng; là sứ điệp của một
Thiên Chúa vô biên vô tận. Tiếng chuông nhắc nhở rằng: con người chỉ có thể tìm
thấy sự mãn nguyện cho những nhớ nhung, thèm khát trong đời ở nơi nó xuất phát từ trong Nhà Chúa. Ai đặt nền đời mình sâu chắc vào trong Chúa như tháp chuông
vào nhà thờ, thì cũng sẽ đủ sức vươn cao lên trời và đứng thẳng vững chắc giữa đời.
Tiếng chuông là tiếng kêu gọi sống theo Luật Chúa; và như thế còn được coi là một
biểu tượng cho sự liên kết giữa Đất Trời. Là một thành phần đời sống tình cảm của
người Ki-tô hữu, tiếng chuông trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều ca khúc, bài thơ.
Vì là một dụng cụ phụng tự mang nhiều ý nghĩa như thế, nên chuông dùng ở các nhà
thờ và nhà nguyện được Giám Mục làm phép với một nghi thức riêng. Xuất hiện lần
đầu vào thế kỷ 9 trong các tu viện, các chuông nhỏ đã được phổ biến rộng rãi và
nhanh chóng tại Châu Âu, rồi trên toàn thế giới Ki-tô Giáo. Nhưng trước khi có
chuông, người ta đã dùng những thanh gỗ, đất sét hay bằng kim loại như cồng,
chiêng hay lục lạc trong mọi tôn giáo và văn hóa, để xua đuổi tà ma bệnh tật và che
chở con người. Chứng tích sớm nhất mà người ta tìm thấy được từ thế kỷ 9 trước
Chúa Giáng Sinh ở vùng Cận Đông, nơi tiếng chuông biểu hiện cho sự hòa hợp
trong vũ trụ.
Trong các nghĩa địa và hang toại đạo ở Rô-ma, người ta cũng tìm thấy nhiều chuông
nhỏ. Các chuông lớn với hình thù như ngày nay có từ đầu thế kỷ 14. Chuông đã
được người Châu Âu ưa chuộng và quý mến - nên dưới thời Karolinger họ đã xây
tháp cho chuông. Cũng từ thời đó, tháp chuông là một thành phần không thể thiếu
của kiến trúc Giáo Đường ở mọi nơi trên thế giới.

Gó suy tư
CUỘC SỐNG LUÔN CÓ HAI ĐÁP ÁN
Thầy tôi là một người rất đặc biệt, trong mỗi vấn đề của cuộc sống Thầy luôn đưa ra
hai giải pháp khác nhau,
ví dụ: đối với những học sinh xuất sắc Thầy nói rằng: “Học kỳ này em thi đạt thành
tích nhất lớp cũng không có gì tự hào lắm, vì học kỳ sau em chưa hẳn đạt được như
vậy. Nhưng nếu học kỳ sau em lại đứng nhất cũng không có gì hãnh diện, vì thi vào
đại học em chưa chắc đỗ thủ khoa nhưng nếu đạt thủ khoa cũng không có gì xuất sắc
lắm, bởi vì sau này ra làm việc tham gia công tác ngoài xã hội không nhất định em
sẽ luôn đứng nhất”.
Và đối với những học sinh yếu kém khác thì thầy có cách nói ngược lại: “nếu học kỳ
này em thi không đạt kết quả tốt cũng không có gì quá lo ngại vì còn có học kỳ sau,
nhưng nếu học kỳ sau lại không tốt cũng đừng quá buồn lo vì thi vào đại học em
không hẳn lại như thế và nếu có thi hỏng đại học cũng không có gì đáng xấu hổ bởi
còn có các trường đại học của xã hội (trường đời), thành tài không chỉ có ở con
đường thi cử”.
Thầy giáo còn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ngụ ngôn về kiến và dế: “mùa thu
đến đàn kiến vất vã từ sáng đến tối lo kiếm thức ăn chuẩn bị cho mùa đông sắp tới,
mà dế thì ngược lại ẩn trong đám cỏ xanh tươi cất tiếng hát vang. Mùa đông đến gần
kiến có thể ở trong hang ấm áp từ từ thưởng thức những món ăn ngon do mình kiếm
được còn dế thì nằm chết dần ngoài hang và mạng sống của chúng chỉ trong vòng 3
tháng.
Thầy cũng từng nói với học sinh chúng tôi: “các em nên học theo cách sống của kiến
hay của dế? Chúng tôi đồng thanh trả lời: “kiến” Thầy vui vẻ gật đầu nói: “ đúng!
Chúng ta nên học tập từ kiến, cần cù làm việc tự mình tạo hạnh phúc cho mình bằng
chính đôi tay của mình, bất luận thế nào cũng không nên học theo cách sống của dế
chỉ biết vui chơi mà không lo cho cuộc sống tương lai”.
Nhưng không lâu sau đó có một học sinh bị bệnh căn bệnh ung thư nặng không còn
trị được, lúc đó Thầy đến bệnh viện thăm cô ta và kể lại câu chuyện ngụ ngôn lúc
trước, khi kể gần xong, cô học sinh liền nói: “Thưa thầy, em cũng nghĩ sẽ làm như
kiến vậy” không ngờ Thầy nói: “không, em nên làm như dế, tuy rằng cuộc sống của
chúng có ngắn ngửi nhưng nó biết đem lời ca tiếng hát hay đẹp để lại cho đời, biết
cống hiến và góp niềm vui cho nhân loại. Còn kiến tuy cả ngày vất vã công việc
nhưng chúng chỉ lo cho cái ăn của
Tuyên úy của người Việt Nam công giáo
chúng mà thôi”. Nghe xong, Cô
Vùng Trung và Tây Nam Đức
học sinh mỉm cười vui vẻ làm
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