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 Anh chị em thân mến, 

 

Sau một thời gian dài nay 

tôi vui mừng có thể liên lạc 

trở lại với anh chị em qua thư mục vụ. Tháng vừa qua vì việc điều trị trong nhà 

thương tôi đã không thể gởi đến anh chị em thư mục vụ tháng Sáu của tôi. Tôi rất 

lấy làm tiếc. Mong anh chị em cũng thông cảm. 

 

Đầu thư tôi xin chân thành cám ơn nhiều anh chị em đã sốt sắng cầu nguyện cho tôi 

chóng bình phục trở lại. Trong thời gian ốm đau tôi có dịp nhìn lại cuộc sống trong 

tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Không có lúc nào chán 

chường cho bằng lúc ốm đau. Nhưng qua đó tôi cũng đã nhận thức hơn là không có 

gì trên thế gian chúng ta có thể giữ được cho mình ngoại trừ tình yêu Thiên Chúa. 

Những gì chúng ta đang có, đang làm có thể nhanh chóng biến mất. Cuộc sống 

chúng ta có thể nhanh chóng biến đổi không cần ý kiến của chúng ta đồng ý hay 

không đồng ý. Và khi cuộc sống bị biến đổi, chúng ta không thể biết được những gì 

chúng ta có thể mang theo. Chỉ trừ một điều chúng ta có thể chắc chắn mang theo - 

nếu tôi có – là tình yêu Thiên Chúa.  

 

Vì thế trong cuộc sống cũng như trong việc giao tiếp phục vụ, tôi phải thường xuyên 

kiểm soát xem tôi có thật sự làm vì tình yêu Chúa hay không. Những dấu hiệu cho 

thấy không phải do tình yêu Chúa thúc đẩy, nếu tôi trong việc làm của tôi cố ý cổ 

động sự hằn học, thù hận, ghét ghen. Trong khi ốm nặng, ý tưởng rằng tôi có gì 

trong tay không nếu phải ra trước tòa Chúa, thúc đẩy tôi trung thành với tình yêu 

Chúa hơn. Ngoài ra tôi cũng thấy rằng mình phải làm việc như phải chịu trách nhiệm 

cả 100 năm tiếp theo, nhưng phải sẵn sàng ra đi như 1 giờ sau Chúa gọi ra đi – dù là 

đi đâu. Tôi thấy lúc này, nhờ cơn bệnh, tôi sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào, không có gì 

phải lưu luyến cả. Nhưng cùng một lúc tôi vẫn không xao lãng nhiệm vụ của mình. 

 

Trong thời gian điều trị trong nhà thương tôi còn được một kinh nghiệm tốt đẹp nữa. 

Đó là sự quý mến chân thành của cộng đoàn Dân Chúa. Nhiều anh chị em, nhiều 

đoàn thể đã tự động tổ chức cầu nguyện cho tôi. Không phải ai cũng gọi điện thoại 

cho tôi, nhưng đã cử một số người đại diện gọi điện cho tôi để thăm hỏi, khích lệ tôi 

vượt qua những sợ hãi hoặc chán chường trong cơn bệnh.  

 

Vì vậy không những tôi cám ơn Chúa vì sự quảng đại yêu thương của anh chị em, 

mà còn thâm tín rằng, anh chị em giáo dân có khả năng bộc phát tự sáng kiến ra 

những điều hay mà không cần chờ chỉ đạo ở bên trên. Thời đại mà cộng đoàn phải 

chờ chỉ đạo từ bên trên đã qua rồi. Anh chị em tự biết được việc gì mình phải làm và 

cần làm và sẵn sàng đóng góp cho cộng đoàn. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên kính trọng 

khả năng này và tìm cách làm phát triển trong các cộng đoàn chúng ta.  

 

Giờ đây mùa hè đã đến. Học sinh cũng như công nhân có cơ hội để lấy lại sức lực 

thể xác cũng như tinh thần. Đây cũng là thời gian để hòa mình với thiên nhiên hoặc 

kiện cường các liên lạc con người với nhau – như các dịp cưới hỏi, mừng lễ kỷ 

niệm…xin cầu chúc anh chị em được nhiều niềm vui và ơn thánh trong mùa hè này. 

 

Lm Dominik Trần Mạnh Nam 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG BẢY 

Ý chung: Cầu cho những người có trách nhiệm về chính trị biết sống mực 

thước như là hình thức cao cả của đức ái. 

Ý  ruyề  Gi o: Cầu cho các Kitô hữu tại châu Mỹ Latinh, giữa những bất 

bình đẳng xã hội, biết làm chứng bằng việc yêu thương người nghèo và góp 

phần xây dựng một xã hội huynh đệ hơn. 
 

LỊCH PHỤNG  Ụ THÁNG BẢY 

 
 

05 + Chúa Nhật Thứ 14   ường Niên 
Ed 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mc 6,1-6.   

11  Thứ Bảy. Thánh Biể  Đức, bổn mạng Âu Châu 

Cn 2,1-9; Mt 19,27-29. 

12 + Chúa Nhật Thứ 15   ường Niên 
Am 7,12-15; Eph 1,3-14; Mc 6,7-13  

19 + Chúa Nhật Thứ 16   ường Niên 
 Hc 20,1-6; Eph 2,13-18; Mc 6,30-34  

23  Thứ Năm.       Bri itta, bổn mạng Âu Châu 

Cv 1, 15 – 17.20 – 26; 1 Ga 4, 11 – 16; Ga 17, 11b – 19  

25  Thứ Bảy.       Giacôbê Tông Đồ 

2 Kor 4,7-15; Mt 20, 20-28.  

26 + Chúa Nhật Thứ 17   ường Niên 
2 V 4,42-44; Eph 4,1-6; Ga 6,1-15  

 



L     r          L     P         

 Xi   lưu ý : ó  iờ  iải tội trướ   iờ l  30 p út. 

 ro   t ời  ia     ỉ  è  ủa t       m          

C í  sẽ k ô    ó t     l   ộ   đo   tro    ù  . 

N oại trừ  ộ   đo   Fra kfurt mừ   l  Bổ  

 ạ     o lú  bắt đầu  iê   ọ  mới t     C í . 

Haltingen 10g45 giờ ngày 05.07.15 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Cộng đoàn Việt Nam cùng với giáo xứ Đức mừng 

Pfarrfest của giáo xứ St. Maria 

Pforzheim 11:15 giờ ngày 12.07.15  nhà thờ St. Elisabeth  

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim - Buckenberg 

Karlsruhe 14:30 giờ ngày 26.07.15 nhà thờ St. Judas Thaddäus, 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Frankfurt 14:30 giờ ngày 27.09.2015 nhà thờ St. Anna 

Am Hohen Weg 19,  60488 Frankfurt - Hausen  

 

Thông Báo I 

H     ươ   kí   Đứ   ẹ Marienfried 

 Ngày thứ Bảy, 11.07.2015, Đ a   ỉ: 

 

Marienfried Str. 62,  

89284 Pfaffenhofen a.d. Roth. 

 

 Cha Stêphano Bùi Thượng Lưu và ban tổ chức 

Hành Hương Tôn Vinh Đức Mẹ tại 

Marienfried gởi lời mời anh chị em giáo dân 

vùng Trung và Tây Nam Đức chúng ta về tham 

dự ngày hành hương tại Marienfried lần thứ 30 

với chủ đề: ĐỨC MẸ CHÚA KITÔ, từ 10 giờ 

sáng thứ Bảy 11.07.2015 tại trung tâm hành 

hương Marienfried (Pfaffenhofen – Neu Ulm) 

do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám 

mục Thanh Hóa chủ sự. 

 

Sau đây là chương trình tổng quát: 

10g00 – 11g00: giờ đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. 

Nghi Lễ thống hối. (có bí tích Hòa Giải) 

11g00 – 12g30: làm phép nến. Dâng Hoa. 

Rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ. 

 

12g30 – 13g30: Thánh Lễ cầu nguyện cho quê hương  và giáo hội Việt Nam.  

14g30 – 16g00: Ăn trưa, hàn huyên, gặp gỡ, thăm viếng Trung Tâm. Chia tay. 

 

Cuộc hành hương ghi dấu 30 năm nằm trong Năm Gia Đình, mời gọi tất cả các gia 

đình đặt trọng tâm trong vấn đề giáo dục đức tin cho thế hệ tương lai. Ngoài ra cuộc 

hành hương cũng ghi dấu 40 năm tha hương tỵ nạn. Chúng ta sẽ cùng nhau thắp nến 

cầu nguyện cho quê hương được hưởng tự do và công lý, cho Giáo Hội quê nhà 

được an hòa - thịnh vượng.  

 

Hy vọng là anh chị em trong vùng Trung và Tây Nam Đức sẽ hiện diện đông đảo 

trong chuyến hành hương năm nay tại Marienfried. C a  uyê  Úy  ũ   t am dự. 

 

 H    Hươ   Đất       

Cha Nguyễn Trọng Tước (tức là nhà văn Nguyễn Tầm Thường) sẽ hướng dẫn cộng 

đoàn chúng ta hành hương đất thánh từ ngày 30.05.2016 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 1.650 USDollar nếu đóng trước 01.11.2015. Sau ngày 

này giá cả sẽ có thể lên. Phải mua vé máy bay tự túc. Cha Nam có thể lo liệu mua 

chung nếu đăng ký sớm. Chỉ khi đóng lệ phí và nộp đơn ghi danh thì mới chính thức 

có tên trong danh sách. Những ai thông báo cho cha tuyên úy ý định ghi tên, cha 

tuyên úy sẽ gởi đơn ghi danh và các hướng dẫn khác qua Email. 

 

Mặc dầu hạn chót để đăng ký tham dự là tháng 11 năm 2015. Nhưng anh chị em nào 

muốn đi hành hương đất thánh, xin đăng ký ngay từ bây giờ để ban tổ chức còn sắp 

xếp các thủ tục tổ chức tùy theo con số đăng ký. Cha Tuyên Úy nhận đăng ký cho 

vùng Trung và Tây Nam Đức từ 50 – 52 chỗ hành hương. Đến nay cha mới nhận 

được (sau khi có một số người thay đổi chuyến hành hương) là 8 người đăng ký. 

Nếu đến cuối tháng 10 cha không nhận được đủ con số đăng ký, cha sẽ phải trao trả 

lại cho ban tổ chức.   

 

Xin nhắc lại là các chuyến hành hương đi Đất Thánh thường mang lại cho người 

Kitô hữu một niềm xác tín Đức Tin lớn hơn, một sự hiểu biết về Kinh Thánh nhiều 

hơn và một niềm biết ơn về môi trường sống hiện tại của mình sâu sắc hơn. Anh chị 

em không nên bỏ qua cơ hội quý báu này. 

 

Khóa Li     ao tại Fra kfurt 2016 

Thời gian : 12.08 đến 14.08.2016 

Địa Điểm: sẽ cho biết sau 

Ghi Danh: nơi cha Tuyên Úy, paternam@donbosco.de 

Hướng dẫn: cha Giuse Nguyễn Trọng Tước S.J. 

http://www.nguyentamthuong.com/
mailto:paternam@donbosco.de
mailto:paternam@donbosco.de


Thông Báo II 

 

1.Đại hội Giới trẻ  ù    ru       ây Nam Đức 2015  
Tại Đâu? Tu viện Châu Sơn Nothgottes  

ChauSon Nothgottes 37, 65385 Rüdesheim am Rhein  
Lúc nào? Ngày Thứ Bảy 19.09.2015 trọn ngày 

M   đí     ? Các bạn trẻ trong vùng liên kết với nhau và hoạch định một chương 

trình sinh hoạt tương lai trong tình huynh đệ.  

Đề tài gì? „Chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow 2016“  

Ai tham dự? Các bạn trẻ từ 16 tuổi đến 29 tuổi  

Điều kiện tham dự?  

Đăng ký bằng Email nơi cha Tuyên Úy: paternam@donbosco.de 

hoặc nơi Tạ Anh Dũng : taanhdung@web.de 

hoặc nơi Nguyễn Viết nghĩa: email@nghia.de 

 

Jugendfestival  
Für Wen? Jugendliche aus Gemeinden Mittel-und Südwestdeutschland, 16-29 Jahre  

Wann? Samstag 19.09.2015  

Wo? Kloster Nothgottes Rüdesheim  

ChauSon Nothgottes 37, 65385 Rüdesheim am Rhein  
Worum  e t’s? Freundschaft finden und Zukunft gemeinsam gestalten    

Themen:  
„Vorbereitung für Weltjugendtag in Kraków 2016“  

Du hast Lust auf einen spannenden Samstag? Möchtest Du neue Leute kennen 

lernen? Dann melde dich per Email bei P. Nam! paternam@donbosco.de  

Oder bei Tạ Anh Dung : taanhdung@web.de 

Oder bei Nguyễn Viết nghĩa: email@nghia.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gó   ọ   ỏi:   m  iểu để biêt t êm  ề       L  

 

C í     ờ Người... 
“...với Người, và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là 

Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.” Lời chúc 

tụng kết thúc Kinh Tạ Ơn này được gọi là Vinh Tụng Ca (Doxologie).  

 

Cũng như những hình thức chúc tụng khác (Kinh Sáng Danh, Kinh Vinh Danh), lời 

kinh này ca ngợi Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, nâng đỡ và là cứu cánh của toàn thể 

vũ trụ. Vì thế, Chúa đáng được chúc tụng và mọi vinh quang đều thuộc về Người. 

Ngoài ra, công thức: “Chính nhờ, cùng với, trong” nhấn mạnh vai trò trung gian của 

Đức Ki-tô trong công trình cứu chuộc. Chúa Thánh Thần là động lực tạo niềm vui và 

thúc đẩy sự ngợi khen (Lc 10,21).  

 

Dư âm của Vinh Tụng Ca vang mãi đến muôn đời. Vì đó là lời kinh của những kẻ đã 

được cứu rỗi và chung hưởng hạnh phúc với Đức Ki-tô (Kh 7,9tt.). Hình thức căn 

bản cho Vinh Tụng Ca trong Giáo hội tiên khởi là lời chúc tụng của Đức Giê-su: 

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, ... “ (Mt 11,25).  

 

Trong Cựu Ước, chúc lành và ngợi khen là những yếu tố căn bản của các kinh 

nguyện trong nhà cũng như tại hội đường, nhất là trong bữa ăn. Khi chúc tụng Thiên 

Chúa, người tín hữu thực thi ước nguyện cho “Danh Cha cả sáng”, như họ đọc trong 

Kinh Lạy Cha. Khi đọc hoặc hát Vinh Tụng Ca, linh mục chủ lễ nâng cao bánh và 

rượu lên cho mọi người trông thấy. 

 

Gó  suy tư 

Khi con người nghiêng về yêu thương Thiên Chúa thì suy nghĩ của họ cũng nghiên 

về chiều đó. Khi con người nghiên về ích kỷ cho chính mình thì suy nghĩ của họ 

cũng nghiêng về chiều này. Cả 2 loại người đều cảm thấy lý luận của họ có lý dù trái 

ngược nhau, tùy theo cuộc sống họ nghiên về chiều nào. Tôi xin đan cử vài ví dụ:  

 

  ật kỳ lạ. 
1. Thật kỳ lạ: Tờ giấy bạc năm Euro sao có vẻ rất lớn khi dâng tặng cho Nhà Thờ, 

mà sao lại nhỏ thế khi mình đi mua sắm? 

  

2. Thật kỳ lạ: Hai giờ trong Nhà Thờ sao có vẻ dài lê thê, mà sao lại ngắn đến thế khi 

xem một tập phim? 

 

3. Thật kỳ lạ: Mình không thể tìm ra một lời để nói khi cầu nguyện, mà không biết 

lời đâu lại sẵn thế khi tán gẫu với bạn bè? 

 

mailto:paternam@donbosco.de
mailto:taanhdung@web.de
mailto:email@nghia.de
mailto:paternam@donbosco.de
mailto:taanhdung@web.de
mailto:email@nghia.de


4. Thật kỳ lạ: Đọc một chương Kinh Thánh sao mà quá khó khăn, mà đọc 100 trang 

tiểu thuyết tình cảm hay kiếm hiệp thì sao lại dễ đến thế? 

 

5. Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn ngồi hàng đầu khi nghe ca nhạc, mà lại làm đủ 

mọi cách để ngồi hàng cuối trong Nhà Thờ? 

  

6. Thật kỳ lạ: Sao chúng ta cần phải biết một việc làm cho Giáo Hội 2-3 tuần trước 

đó để rồi còn xếp lịch, mà lại sắp xếp ổn thoả các việc khác vào giờ phút cuối cùng? 

 

7. Thật kỳ lạ: Học về Chúa để chia sẻ cho anh chị em sao quá khó khăn, mà học hiểu 

rồi truyền miệng những chuyện tầm phào sao lại dễ dàng đến thế? 

 

8. Thật kỳ lạ: Sao mình tin mọi thứ mà báo chí nêu ra, mà lại thắc mắc mãi về những 

lời Kinh Thánh? 

 

9. Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn có một chỗ trên Thiên Đàng, mà lại không muốn 

tin, không muốn làm hay nói điều gì để được lên đấy? 

 

10. Thật kỳ lạ: Sao khi mình gửi chuyện cười bằng E-mail thì tin rằng người ta 

chuyển ngay, nhưng khi sắp gửi một bức thư nói về Chúa thì mình lại đắn đo suy 

nghĩ không biết có nên đem chia sẻ không? 
  

Khi phê phán về một linh m c: 

 

Nếu cha giảng lâu quá 10 phút – Cha lại nói thao thao bất tuyệt ! 

Nếu cha mời mọi người chiêm niệm về Thiên Chúa – Ôi, cha chỉ toàn là nói chuyện 

trên mây trên gió ! 

Nếu cha đề cập hơi nhiều đến các vấn đề xã hội – Rõ ràng là cha lại khuynh tả rồi ! 

Nếu cha chỉ cư ngụ trong khuôn viên Giáo Xứ – Cha đã tự ý cắt đứt liên hệ với thế 

gian ! 

Nếu cha cứ cả ngày ở trong Nhà Chung – Cha chẳng chịu đi gặp gỡ tiếp xúc với ai 

cả ! 

Nếu cha thường xuyên đi thăm người này người kia – Cha chẳng chịu bao giờ ở Nhà 

Xứ ! 

Nếu cha sẵn sàng làm phép rửa tội và chứng hôn phối cho bất cứ ai đến xin – Đúng 

là cha đã bán tống bán tháo các Bí Tích ! 

Nếu cha đòi hỏi cao hơn và nhiều hơn – Cha chỉ muốn Giáo Hội gồm toàn những 

người trọn hảo ! 

Nếu cha thành công với thiếu nhi – Đạo của cha là đạo ấu trĩ ! 

Nếu cha năng thăm viếng các bệnh nhân – Cha chỉ phí thời giờ, và không đi sát với 

các vấn đề của thời đại ! 

Nếu cha sửa sang Nhà Thờ – Cha lại ném tiền qua cửa sổ mất rồi ! 

Nếu cha không tu bổ gì – Cha đã bỏ bê mọi sự ! 

Nếu cha cộng tác chặt chẽ với Hội Đồng Giáo Xứ – Cha lại để cho người ta xỏ mũi 

cha rồi ! 

Nếu cha không lập Hội Đồng Giáo Xứ – Cha độc tài quá đi mất ! 

Nếu cha hay mỉm cười – Cha quá dễ dãi ! 

Nếu vì đãng trí hay quá bận tâm một chuyện gì đó nên không nhìn thấy một người 

nào đó – Cha khinh người vừa vừa chứ ! 

Nếu cha hay bực bội vì một sai sót nào đó của người khác – Cha thiếu sự độ lượng 

nhân từ rồi đấy ! 

Nếu cha hiền hòa nhẫn nhục – Cha thiếu nghị lực cả quyết ! 

Nếu cha còn trẻ – Đúng là cha còn thiếu kinh nghiệm trường đời ! 

Nếu cha đã có tuổi – Xin mời cha nghỉ hưu đi là vừa ! 

Vậy thì, kính thưa cha sở, xin cha liệu hồn đấy ! 

 

Trích thư của Đức Cha Giuse Nguy n Chí Linh, Giám m c Thanh Hoá 

 

Kính thưa Quý cha và quý vị, 

Ngày 30-06-2015 vừa qua, anh Đinh Phương Nam đã trao cho tôi 1400 Euro (một 

nghìn bốn trăm Âu kim) và cho biết đó là tiền bà con giáo dân tại Đức đóng góp cho 

công trình kiến thiết trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, như sau : 

- 700,00 Euro quyên góp trong Đại Hội Công Giáo tại Hassfurt năm 2015 

- 200,00 Euro người của Cộng đoàn Wiesbaden do Cha Dominik Trần Mạnh 

Nam SDB làm tuyên uý. 

- 500,00 Euro của một người ẩn danh tại Frankfurt, (Cha Dominik Trần 

Mạnh Nam): 

Thay mặt cho Uỷ Ban Kiến Thiết đền thánh La Vang, tôi hết lòng cám ơn Quý cha, 

quý ân nhân và nhờ lời bầu cử của Mẹ La Vang, xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả 

những ai đã quảng đại hy sinh một phần cuộc sống để vun đắp Giáo Hội quê nhà 

Việt Nam. 

TM UB kiến thiết La Vang 

Đặc trách tài chánh                                                    

+Giuse NGUYỄN CHÍ LINH 

Giám mục giáo phận Thanh hoá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên úy của người Việt Nam công giáo 
Vùng Trung và Tây Nam Đức 
Lm. Dominik Trần Mạnh Nam SDB,  
Sträßchensweg 3, 53113 Bonn. 
Email: PaterNam@donbosco.de 

Handy: 015121080828 

www.congdoanconggiao.de  
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