Mục Vụ
Tháng 03 – 2015
Anh chị em thân mến,
Khi viết những dòng chữ này cho anh
chị em, tôi vẫn còn cảm thấy niềm vui
ngày mừng Tết vừa qua với anh chị em
tại St. Gallus. Một niền vui tương bừng
rực rỡ. Đó là một kỷ niệm không thể quên được khi tôi nhớ lại các khuân mặt tươi
cười niềm nở với nhau, mà rất nhiều khuân mặt đối với tôi còn rất lạ. Lạ là vì tôi
chưa từng được tiếp xúc, chứ không ai sống trong cộng đoàn lại là lạ được. Tuy tôi
chưa có dịp làm quen nói chuyện, nhưng mọi người đều rất thân thiện với tôi và với
nhau. Tôi cám ơn Chúa vì cơ hội Ngài ban cho các cộng đoàn chúng ta để chúng ta
dần dần xây dựng nhiều hơn tình yêu thương bác ái của Phúc Âm như Lời Chúa dạy.
Tôi thấy tâm hồn được an ủi.
Nhưng trong cùng lúc nhớ lại niềm vui, tôi cũng cảm thấy buồn, rất buồn. Buồn vì
thấy chung quanh vẫn còn nhiều điều không hay. Chẳng hạn như khi đọc báo, nghe
Radio vẫn còn nghe thấy nhiều thảm cảnh nhân đạo xảy ra. Chiến tranh từ nhiều góc
trời. Nhiều Kitô Hữu trong thế kỷ văn minh này vẫn còn bị bắt hại. Chẳng hạn như
những Kitô hữu nạn nhân của IS. Tôi không thể cầm lòng được khi nghĩ rằng mình
chỉ đọc tin tức cho qua mà không cảm nghiệm được sự đau khổ vì Đức Tin của anh
chị em của mình thực sự như thế nào. Đọc tin tức xong mà rồi chẳng làm gì cả cho
họ. Tôi có thể làm được gì? Lúc này trong truyền thông nước Đức đang nêu câu hỏi:
Đạo Hồi có phải là đạo của nước Đức không? Nhưng tôi lại thấy phải đặt lại câu hỏi:
Đạo công giáo có còn là đạo của nước Đức không? Nếu trả lời là „CÒN“ thì thật sự
chúng ta có nhìn thấy, cảm thấy tinh thẩn công giáo trong cuộc sống chung quanh ở
đây không? Đức bác ái của Chúa Kitô có chiếu tỏ cho mọi người không? Hay là
chúng ta còn thấy nhiều ganh tị, thù hằn. Tin Mừng của Chúa thì không biết, nhưng
khuyết điểm, yếu điểm của người khác thì rất rành.. Nhiệm vụ chiếu tỏa tình bác ái
Kitô giáo hình như nhiệm vụ của ngừời Đức, còn người Việt Nam chúng ta có
nhiệm vụ đó không?
Trong tâm tư đó, tôi cầu mong các cộng đoàn của chúng ta cũng sẽ đóng góp vào bộ
mặt Kitô giáo tại vùng Trung và Tây Nam Đức này. Tôi cảm thấy trong phương diện
này chính tôi cũng có nhiều thiếu xót. Nhiều lúc thay vì chiếu tỏa đức bác ái, tôi lại

làm gương mù vì sự thiếu bác ái trong phán đoán, nói năng, việc làm và sự lười
biếng. Một đàng tôi được nhiều cơ hội để sống hạnh phúc, thế nhưng tôi đã chỉ nghĩ
đến mình mà quên đi các nhiệm vụ Tin Mừng khác. Tôi cầu xin Chúa để tôi được
mùa chay thánh hoá tôi trở lại. Tôi cũng cầu mong anh chị em chúng ta trong mùa
chay này để cho Lời Chúa có cơ hội dến với từng người trong anh chị em. Tôi cầu
mong để Lời Chúa biến đổi các cộng đoàn chúng ta trở thành những trái tim của một
thế giới đang thiếu trái tim, trở nên linh hồn của một xã hội đang thiếu linh hồn. Để
chúng ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung. Vì thế tôi cầu xin anh chị em nên nắm bắt
thời cơ khi có các cha giảng tĩnh tâm từ nơi xa đến giảng dạy cho chúng ta. Đó là
những ân huệ lớn của mùa chay, anh chị em đừng để những cơ hội đó trôi qua một
các phí phạm. Ước mong những buổi tinh tâm đó được nhiều anh chị em tham dự.
Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội cho chúng ta, và chỉ có Ngài mới có thể
biến đổi chúng ta. Tôi xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em trong mùa chay
thánh này.
Lm Dominik Trần Mạnh Nam
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG BA
Ý Chung: Cầu cho những người đang tham gia vào lãnh vực nghiên cứu khoa học,
biết nhắm đến mục tiêu phục vụ lợi ích cho toàn thể nhân loại.
Ý Truyền Giáo: Cầu cho những đóng góp riêng biệt của giới phụ nữ vào đời sống
của Giáo Hội luôn được nhìn nhận.
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(2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Röm 4,13-22; Mt 1,16.18-24)
Chúa Nhật 5. mùa Chay
(Jer 31,31-34; Hebr 5,7-9; Joh 12,20-33)
Lễ Truyền tin
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Chúa Nhật 2. mùa Chay
(Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Röm 8,31b-34; Mk 9,2-10)
Chúa Nhật 3. mùa Chay
(Ex 20,1-17; 1Kor 1,22-25; Joh 2,13-25))
Chúa Nhật 4. mùa Chay
(2 Chr 36,14-16.19-23; Eph 2,4-10; Joh 3,14-21)

+

(Jes 7,10-14; Hebr 10,4-10; Lk 1,26-38)
Chúa Nhật Lễ Lá
(Jes 50,4-7; Phil 2,6-11; Mk 14,1-15,47)

Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ

Nothgottes

12:00 giờ ngày 01.05.15 Thánh lễ Picnic
Nothgottes Str. 37 , 65385 Rüdesheim am Rhein

Xin lưu ý :có giờ giải tội trước giờ lễ 30 phút.
Flörsheim

Haltingen
Freiburg
Karlsruhe
Pforzheim
Flörsheim

Breuberg
Mannheim

Flörsheim

Frankfurt
Haiger
Wiesbaden

Sigmaringen

11:00 giờ ngày 01.03.15 Bồi Dưỡng Thiêng Liêng
mùa chay với Linh mục Nhạc Sĩ Văn Chi
nhà thờ St. Josef ở Flörsheim
Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim
16:00 giờ ngày 07.03.15 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
11:45 giờ ngày 08.03.15 nhà thờ St. Andreas,
Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
14:30 giờ ngày 22.03.15 nhà thờ St. Judas Thaddäus,
Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut.
11:15 giờ ngày 29.03.15 nhà thờ St. Elisabeth
Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim - Buckenberg
02.04 đên 04.04.15 Tĩnh Tâm Tuần Thánh:
02.04.2015: nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28,
bắt đầu từ 14:00 giờ
03.04.2015: nhà thờ St. Josef, Kolpingstr. 17,
bắt đầu từ 11:00 giờ
04.04.2015: nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28,
bắt đầu từ 11:00 giờ
cha Nguyễn Trọng Tước hướng dẫn và cử hành các
nghi thức thánh.
12:00 giờ ngày 05.04.2015 nhà thờ St. Karl Boromäus,
Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt
Ostermontag
14g30 ngày 06.04.2015 nhà thờ Maria Königin
Hermsheimer Str. 79, 68163 Mannheim
Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa
12g00 ngày 12.04.2015 tại nhà thờ St. Gallus
Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim
14:30 giờ ngày 19.04.15 nhà thờ St. Anna, Am Hohen
Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen
16:00 giờ Ngày 25.04.15 nhà thờ Maria Himmelfahrt
Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger
11g45 Ngày 26.04.15 nhà thờ St. Josef,
Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden
Linh mục dòng Xitô sẽ dâng lễ
12:00 giờ ngày 26.04.15 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Thông Báo I

Chương trình bồi dưỡng thiêng liêng trong vùng:
1 Ngày Tĩnh Tâm đầu mùa chay với Linh mục Nhạc Sĩ Văn Chi
Thời gian: Chúa Nhật 01.03.15
Địa điểm: nhà thờ St. Josef ở Flörsheim
Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim
chương trình như sau (có thay đổi so với lần báo tin trước):
10g30 gặp gỡ chào đón.
11g00 Thánh Lễ khai mạc: bài giảng 1:Hành Trình trở về
12g45 giải lao cơm trưa.
14g00 Nghi thức xám hối cộng đoàn: Đường Thánh Giá
15g00 Bài Giảng 2: Lên Đường - Thập Tự và Phục Sinh.
16g00 Giải đáp thắc mắc
16g30 Giải lao
17g00 thánh lễ bế mạc: Bài giảng 3: Hành trang lên đường với trái tim mới
18g30 Ra về
Sau thánh lễ cha Vă n Chi muốn làm quen với phong trào Cursillo tại vùng chúng ta.
Những ai trong phong trào và những ai muốn làm quen phong trào có thể ở lại một
thời gian ngắn nghe về kinh nghiệm của ngài về phong trào.

Tĩnh Tâm tuần thánh:
Thời gian: từ trưa thứ Năm tuần thánh 02.04.15 đến tối Thứ Bảy 04.04.15
Địa điểm:nhà thờ St. Gallus, Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim
và nhà thờ St. Josef, Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim
Hai nhà thờ gần nhau trong cùng một giáo xứ.
Hướng dẫn: Lm. Giuse Nguyễn Trọng Tước
Thứ Năm 02.04.2015: nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28,
bắt đầu từ 14g00 giảng thuyết
17g00 thánh Lễ với nghi thức rửa chân
Thứ Sáu 03.04.2015: nhà thờ St. Josef, Kolpingstr. 17,
bắt đầu từ 11g00 giảng thuyết + cơm trưa
15g00 suy tôn thánh giá.
16g30 gặp gỡ cá nhân để linh hướng và giải tội.
Thứ Bảy 04.04.2015: nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28,
bắt đầu từ 11g00 giờ giảng thuyết + cơm trưa+ giảng thuyết + giải lao
18g00 Nghi thức Vọng Phục Sinh

Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa
Linh mục Nguyễn Xuân Đường, dòng Chúa Cứu Thế, sẽ cùng đồng tế với cha tuyên
úy tại St. Gallus, Flörsheim. Sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt nói chuyện của ngài
trong hội trường.
Thông Báo II
Phân Ưu
Nhận được tin bà Cố cha Giuse Nguyễn Trung Điểm là Lucienne Đinh Thị Hương
về với Chúa ngày 22.02.2015 hưởng thọ 95 tuổi tại Trembley-en-France Pháp Quốc,
Cộng Đoàn Công Giáo vùng Trung và Tây Nam Đức xin thành kính phân ưu cùng
cha Giuse Nguyễn Trung Điểm.
Xin Chúa đón nhận Bà Cố vào Nước Chúa và an ủi mọi người trong gia quyến của
cha. Chúng con xin đóng góp lời kinh của chúng con vào với lời kinh của gia đình
cha. Thành Kính Phân Ưu.
Cha Tuyên úy đi họp hội đồng tuyên úy từ ngày 02.03 đến 03.03 và đi hành
hương đất thánh cùng với tòa giám mục Limburg từ ngày 09.03 đến 18.03.2015
dưới sự hướng dẫn của cha Tổng Đại Diện Wolfgang Rösch. Trong thời gian này
ngài sẽ không có sự liên lạc thường xuyên.
Khoá dự bị Hôn Nhân từ chiều thứ năm ngày 16.-19.04.2015
Dành cho những bạn trẻ nào có ý định lập gia đình trong thời gian tới. Khóa rất cần
thiết cho những ai bước vào đời sống hôn nhân. Hướng dẫn gồm có bác sĩ, linh mục
và giáo dân.
Xin ghi danh trước ngày 20.03.2015 qua anh thư ký (Thái Braun) với những phương
tiện sau đây: email: trungtammucvu@online.de hay là ĐT: 05975-242454; Handy:
01520-1930 666. Nếu đủ số tối thiểu các học viên, khoá học sẽ hình thành. Lệ phí:
60,00€/người. Trung Tâm Mục Vụ: Emsdettener Str. 242A, 4848 Neuenkirchen

Nếu dùng phương tiện xe lữa chọn nhà ga Bahnhof Rheine.
Hành hương kính Đức Mẹ Banneux
Theo tập tục nếp sống đạo đức từ những năm qua, cộng đoàn chúng ta cũng sẽ cùng
các Cộng đoàn bên Bỉ, bên Hoà Lan, bên Pháp, bên Anh, vùng München, Köln,
Aachen… hành hương đến kính viếng Ðức Mẹ Banneux. ngày Chúa nhật,
10.05.2015, Mutter Tag. Sẽ có xe buýt chung đi Banneux.
Đại Hội công giáo 2015
sẽ được tổ chức vào dịp lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống từ ngày
thứ bảy 23. đến thứ hai 25. tháng Năm ở Schulzentrum , Tricastiner Platz 1,
97437 Hassfurt. Cha Giuse Nguyễn thiết Thắng, Tu sỹ Dòng Biển Đức, sẽ giảng
thuyết. Cũng sẽ có xe buýt chung đi Hassfurt.

Hành Hương Đất Thánh
Cha Nguyễn Trọng Tước (tức là nhà văn Nguyễn Tầm Thường) sẽ hướng dẫn cộng
đoàn chúng ta hành hương đất thánh từ ngày 29.05.2016 đến ngày 07.06.2016 .
Muốn biết thêm chi tiết về 10 ngày hành hương xin vào trang
www.nguyentamthuong.com. Ai muốn tham gia hành hương chuyến này, xin ghi
danh nơi cha tuyên úy qua địa chỉ : paternam@donbosco.de
Gía chuyến đi khoảng chừng 1.200€ và phải mua vé máy bay tự túc.
Những ai muốn đi hành hương Lộ Đức
có thể tham gia vào chuyến đi của Linh mục Phêrô Hùynh Thục Câu từ Stuttgart t ừ
03.06.15 đến 07.06.15 . Chuyến đi này không phải do cha tuyên úy tổ chức, cha
tuyên úy chỉ báo cho anh chị em biết cơ hội hành hương mà thôi. Muốn biết thêm
chi tiết xin hỏi tại địa chỉ Schweickerweg 39, 74523 Schwäbisch Hall.
Tel: 0791-2173215, Mobil: 015233677477.
Đàng Thánh Giá các Dân Tộc
Giáo Hạt Frankfurt đã kêu mời cộng đoàn Việt Nam chúng ta cùng các cộng đoàn
ngoại quốc khác tham gia vào việc đi đàng thánh giá trong khu đi bộ của thánh phố
Frankfurt bắt đầu từ nhà thờ Liebfrauen (Liebfrauen Kapuzinerkloster,
Schärfengäßchen 3, 60311 Frankfurt am Main) vào ngày 27.03.2015 lúc 18g45.
Công đoàn chúng ta sẽ đảm nhận một đàng thánh giá, sẽ đọc đoạn Kinh thánh bằng
tiếng Việt và đọc một lời nguyện giáo dân cầu cho hoàn cảnh của đát nước chúng ta.
Có thể chúng ta sẽ cùng nhau hát bài thánh ca tiếng Việt giữa phố. Xin mời anh chị
em tham dự đông đảo để cầu nguyện thực sự cho xã hội chúng ta đang sống.
Góc học hỏi: Tìm hiểu để biêt thêm về Thánh Lễ
Bài Tin mừng
Còn được gọi là Phúc Âm. Một từ kéo từ hai chữ „phúc“ và „âm“, phúc là điều
mang lại những sự tốt lành may mắn; và âm là tiếng, là âm thanh, điều mà tai có thể
nghe được. ngày nay chữ Tin mừng thông dụng hơn, được chuyển dịch từ chữ Hy
lạp euagglion. Có nghĩa là tin mừng, tin vui.
Trước hết , chữ Tin mừng được dùng chỉ nội dung của những gì mà Đức Giê-su Kitô đã rao giảng. Chữ này còn có nghĩa là: Tin vui về Đức Giê-su Ki-tô, Đấng giải
thoát và cứu độ nhân loại. Về sau, Thánh Giustinus (+165) dùng chữ này để gọi các
„Sách Tin mừng“ (Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca, Gio-an).
Dựa theo đoạn đầu của các Tin mừng , Hieronnymus (+419,420) xếp cho bốn tác giả
các Tin mừng bốn biểu tượng, lấy từ sách Khải huyền (4,6-9; 5,6.8; 4,7). Dựa theo
việc trình bày gia phả của Đức Giê-su, Tin mừng của Mát-thêu được tiêu biểu bằng
một „Con vật có mặt như con người“ (Mt 1,1-17); Mác-cô được biểu tượng bằng
con sư tủ, vì „tiếng kêu“ trong sa mạc của ông Gio-an Tẩy giả (Mc 1,3). Bò tơ là
biểu tượng cho Tin mừng của Lu-ca, căn cứ vào việc tư tế của Da-ca-ri-a (Lc1,5); do

„sự thăng hoa của tinh thần“ trong lời tựa (Ga1,1-17) nên Tin mừng Gio-an được
biểu tượng bằng chim đại bàng.
Trong Thánh Lễ bài Tin mừng là cao điểm của phần Phụng Vụ Lời Chúa. Nơi đây,
cộng đoàn được mời gọi bước vào con đường Thập Giá của Đức Giê-su, trong niềm
tin vào một tương lai với Thiên Chúa.
Đối diện với sự thật, người nghe được đặt trước quyết định: đồng ý hay từ chối trước
đòi hỏi của Đức Giê-su. Cộng Đồng Vativan II đề cao và dạy hết lòng tôn kính bài
Tin mừng, vì là những „chứng tích tuyệt hảo về đời sống và giáo lý“ của Đức Giê-su
(MK 18).
Các bài Tin mừng Chúa nhật được chia thành ba năm A, B, Chúa. Trong năm A Tin
mừng lấy từ Mát-thêu, năm B từ Mác-cô và năm C từ Lu-ca. Tin mừng của Gio-an
được đọc trong các mùa lễ. Từ thế kỷ thứ tư Tin mừng được Linh mục hay Phó tế
công bố.
Lòng tôn kính lời Chúa trong bài Tin mừng được diễn đạt qua các nghi thức chuẩn
bị: Lời tung hô Ha-lê-lui-a, rước với đèn nến, xông hương,và hôn sách Tin mừng sau
khi đọc. Trước khi đến giảng đài để đọc Tin mừng , Linh mục hay phó tế cúi đầu
trước bàn thờ đọc kinh chuẩn bị. Nếu là phó tế thì cúi mình trước linh mục xin phép
lành. Việc rước sách Tin mừng đã có trong phụng vụ của Giáohooij Đông phương từ
cổ xưa. Mang theo hương nến phát xuất từ nghi lễ triều đình.
Tại giảng đài Linh mục chào cộng đoàn trước khi đọc. Sau đó Linh mục nói tiếp:
„Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh …“. Cộng đoàn đáp: „Lạy Chúa vinh danh
Chúa“. Khi đọc thì mọi người đưa ngón tay làm dấu Thánh giá trên trán, miệng và
trên ngực. Còn Linh mục làm dấu Thánh giá trên sách. Cử chỉ này bày tỏ ước muốn
dâng hiến mọi tư tưởng, lời nói và việc làm, toàn thân và mọi hành động cho Đức
Ki-tô. Làm dấu Thánh giá trên sách, vì tin rằng Tin mừng từ thập giá là nguồn của
mọi ơn phúc.
Khi nghe Tin mừng , toàn thể cộng đoàn đứng, tư thế sẵng sàng đón nhận. Trong
sách Mơ-khe-mi-a (8,5) chúng ta đọc thấy: „Ét-ra giở sách trước mắt toàn dân, vì
ông ta ở bên trên đối với toàn dân. Khi ông ta giở sách toàn dân đứng dậy“.
Đọc xong Linh mục hoặc Phó tế nói: „Đó là lời Chúa“, giáo dân tung hô: „Lạy Chúa
Ki-tô, ngợi khen Chúa“. Linh mục hôn sách và đọc thầm „Nhờ những lời Tin mừng
vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con“. Lúc này có thể lập lại lời Ha.lê.lei.a.
Các bài đọc từ Kinh Thánh không chỉ là những tường trình hay tin tức mà thôi, vì
Lời Chúa luôn là một biến cố đang xảy đến trong hiện tại: điều được đọc xảy ra và
biến đổi người nghe. Lắng nghe vì vậy là tư thế của niềm tin, để lời Chúa nói trong
các bài đọc của Kinh Thánh trở nên sức mạnh trong cuộc sống. Tất cả các bài đọc
đều diễn giải và phát triển một đề tài chính là: Ơn cúu rỗi mà Thiên Chúa ban tặng
trong Đức Ki-tô và sự đón nhận của con người.
Góc suy tư
Khuyên nên khóc.
Ngày thứ Tư lễ Tro vừa qua Đức Thánh Cha Phanxico đã nhắc đến hình ảnh vị tư tế
trong sách tiên tri Joel vừa cầu nguyện vừa than khóc. Ngài nói: „Vào đầu Mùa

Chay này, thật là tốt đẹp khi chúng ta cầu nguyện trong than khóc. Chúng ta hãy xin
ơn biết than khóc khi cầu nguyện một mình, để làm cho sự hoán cải của chúng ta
nên thực lòng hơn và bớt phần giả hình. Chỉ một mình Chúa mới có quyền tha thứ
không giáng họa, nên phải cầu nguyện và ăn chay, phải thú nhận tội lỗi để cầu xin
Người điều ấy.
Mỗi người trong chúng ta, phải tự hỏi mình có khóc khi cầu nguyện không. Nhưng
phải phân biệt tiếng khóc bên ngoài với tiếng khóc của con tim. Nhưng những kẻ giả
hình không biết khóc. Họ đã quên mất cách khóc, thậm chí họ còn không biết phải
khóc như thế nào và chẳng bao giờ xin ơn biết than khóc. Mỗi khi chúng ta làm điều
tốt, trong lòng chúng ta liền nảy sinh mong muốn được yêu thích hay khen ngợi, và
chúng ta tự hào về điều đó. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy làm điều tốt mà
không phô trương và chỉ mong chờ phần thưởng nơi Chúa Cha là Đấng thấu suốt
mọi bí ẩn. Chúa không ngừng xót thương và tha thứ cho chúng ta, chúng ta cần được
Chúa tha thứ biết bao. Người kêu gọi chúng ta trở về với Người với một quả tim tinh
khiết, thanh tẩy bằng nước mắt, để được thông phần niềm vui với Người. Giải hoà
không phải chỉ là nỗ lực của con người. Việc chúng ta giải hòa với Thiên Chúa và
với anh em mình chỉ có thể thực hiện được nhờ lòng thương xót và tình yêu của
Chúa Cha, Đấng đã không tiếc gì Người Con duy nhất của mình...“
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