04 – 2016
Anh chị em thân mến,
trong tháng qua dân chúng tại Tây Âu
bị rúng động vì hành động khủng bố tại
Brussel. Trước đó Âu Châu đang bị
lúng túng vì việc dân tỵ nạn từ vùng hồi
giáo bất ổn kéo đến, nay các hành vi
khủng bố như dầu đổ thêm vào lửa cho
các tư tưởng quốc gia cực đoan muốn bảo vệ văn hóa Âu Châu của mình.
Chúng ta phải ngạc nhiên khi thấy những người ôm bom tự sát luôn là dưới 30 tuổi,
nghĩa là giới trẻ. Ngạc nhiên hơn nữa là trong thời gian gần đây có những người trẻ
sinh từ gia đình Kito giáo đã cải đạo sang Hồi Giáo trong bối cảnh cực đoan như
trên. Một số các nhà chuyên môn nghiên cứu trong đại học đã giải thích đôi chút như
sau: thứ nhất, những giáo phái Hồi Giáo cực đoan như Salafist đã biết lợi dụng
quyền tự do tại Âu Châu để giảng thuyết, để tổ chức nhiều sinh hoạt công khai nhằm
thu hút giới trẻ. Họ cũng đã bỏ tiền bạc in ấn và có những tín đồ sẵn sàng chịu khó
đứng đường phân phát tài liệu. Thứ hai họ cũng biết xử dụng tối đa phương tiên
truyền thông hiện đại như Internet, Facebook, Twittler để liên lạc tìm thêm cảm tình
viên. Nhưng quan trọng hơn hết là thứ ba, mặc dầu người ta không muốn nói ra, là
sự rao giảng về đời sống Kito giáo, cội nguồn của Âu Châu đã bị bỏ rơi. Thánh Giá
của Chúa bị tước đi chỗ đứng tại những nơi nó từng là nền tảng: nhà thương là nơi
sự đau khổ đi tới cùng cực chỉ tìm lại được sức mạnh từ thánh giá, tòa án là nơi mà
công lý chỉ có thể đạt được nếu có tình thương Chúa, trường học là nơi đào tạo
lương tâm con người… Một chuyên gia đã nói với tôi rằng, người ta không thể bắt
hết mọi khủng bố, bắt người này lại ra người khác. Nhưng người ta có thể loại trừ
khủng bố nếu Phúc Âm tình yêu được rao giảng lần nữa qua nếp sống đạo của người
Kito giáo tại ngay đất nước của các thánh xưa
Anh chị em thân mến,
qua những biến cố xã hội như vậy, tôi càng thâm tín là Đức Thánh Cha Phanxico đã
được linh ứng của Chúa Thánh Thần để mở năm thánh năm nay với tên là năm thánh
Lòng Từ Bi (lòng thương xót). Ngài tin tưởng rằng mỗi khi chúng ta sống từ bi với
nhau tại nơi nào đó, chúng ta sẽ sưởi ấm tại đó một chút nồng nàn đuổi xua bóng
đêm lạnh giá.
Bởi thế anh chị em đừng quên nhiệm vụ chúng ta trong năm nay không phải chỉ là đi
kiếm cho nhiều ơn toàn xá để có thể cứu rỗi linh hồn mình, mà quan trọng hơn nữa,

là hãy cố gắng thực thi càng nhiều càng tốt những hành vi từ bi để có thể sưởi ấm
từng chút từng chút thế giới lạnh lùng bạo lực này.
Nếu không có ánh sáng tức nhiên bóng tối sẽ ngự trị. Nếu không có lòng từ bi lan
tỏa, tức nhiên hận thù sẽ bành trướng. Nếu chúng ta không sống Phúc Âm, không
rao giảng Phúc Âm, đương nhiên chúng ta sẽ chứng kiến dần dần người ta mua
tượng Phật về để thiền và Yoga, mua Koran về đọc nghiên cứu. Thời đại này không
ai là một hòn đảo cô lập. Chúng ta không thể nói việc chống khủng bố là việc của
các nhà chính trị, của cảnh sát. Nó là bổn phận của từng người, và phương tiện loại
trừ tinh thần khủng bố chính là lòng từ bi.
Chúng ta hãy đốt lên hơi ấm từ bi trước tiên nơi gia đình mình, nơi cộng đoàn mình,
nơi môi trường sống của mình. Và người hưởng lợi đầu tiên từ hơi ấm từ bi lại là
chính chúng ta.
Cầu chúc anh chị em đón nhận được lòng từ bi Chúa dạt dào trong năm thánh này.
Lm Dominik Trần Mạnh Nam
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG 04
Ý chung: Cầu cho những nông dân nhỏ, nhận được phần thưởng xứng đáng do công
lao động quý giá của mình.
Ý ruyề Gi o: Cầu cho các Kitô hữu tại Châu Phi, biết làm chứng cho niềm tin và
lòng yêu mến vào Đức Giêsu Kitô, giữa những xung đột về chính trị và tôn giáo.
LỊCH PHỤNG Ụ HÁNG Ư
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Chúa Nhật II Ph Si . Kí Lò
ươ Xót C úa
Cv 5:12-16; Kh 1:9-11,12-13,17-19; Ga 20:19-31
Thứ Hai. Lễ Truyền Tin
Cv 4:23-31; Ga 3:1-8
Thứ Năm. Thánh Gioan Baotixita de la Salle
Cv 5:27-33; Ga 3:31-36
Chúa Nhật III Ph c Sinh
Cv 5:27-32,40-41; Kh 5:11-14; Ga 21:1-19
Chúa Nhật IV Ph c Sinh
Cv 13:14,43-52; Kh 7:9,14-17; Ga 10:27-30
Chúa Nhật V Ph c Sinh
Cv 14:21-27; Kh 21:1-5; Ga 13:31-33,34-35
Thứ Hai. Thánh Marcô thánh Sử
Cv 14:5-18; Ga 14:21-26
Thứ S u.
Catari a t à Sie a.
Cv 15:22-31; Ga 15:12-17

L
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Haltingen
Hà Hươ
Freiburg
Haiger

Lễ à P
Xi lưu ý : ó iải tội trướ iờ lễ 30 p út
16g00 ngày 09.04.2016 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
10g00 ngày 10.04.2016 Thánh Lễ Hành Hương
Freiburger Münster
Münsterplatz, 79098 Freiburg im Breisgau
16g00 ngày 16.04.2016 nhà thờ Herz Mariä,
Am Sasensberg 9, 35716 Dietzhölztal – Ewersbach

Xin lưu ý là lần này chúng ta đổi nhà thờkhác
Flörsheim

14g00 ngày 24.04.2016 Thánh lễ mừng
Ngân Khánh Linh Mục của cha Stefan Staeuber.
Lễ ộ đoà Fra kfurt ó mời ACE tro
ù .

Nothgottes

11g30 giờ ngày 01.05.2016.
ChauSon Nothgottes 37,
65385 Rüdesheim am Rhein
Picknick cho toàn vùng.

Hà Hươ
Banneux

11g00 Ngày 08.05.2016
Rue de L´Esplanade 57,
4141 Banneux (Sprimont), Belgien

Đại Hội
Công Giáo

Ngày 14+15+16.05.2016
Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

Hà Hươ
Speyer

10g00 ngày 22.05.2016
Domplatz , 67346 Speyer

Karlsruhe

14g30 ngày 29.05.2016 nhà thờ St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut.
11g45 Ngày 05.06.2016 nhà thờ St. Josef,
Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden
14g30 ngày 05.06.2016 nhà thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen
Đứ iệ P Eprem dâ lễ

Wiesbaden
Frankfurt

Freiburg

10 30 iờ ngày 12.06.2016 nhà thờ St. Andreas,
Sulzburger Str.18, 79114 Freiburg.
Lễ u
ới i o xứ Đứ
â d p Pfarrfest.

Mannheim
Flörsheim

Sigmaringen
Hà Hươ
Marienfried

Frankfurt

14g30 giờ ngày 19.06.2016 nhà thờ St. Pius,
Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim
14:00 giờ ngày 26.06.2016 Thánh lễ mừng 20 năm Linh
Mục của cha Tuyên Úy Dominik Trần Mạnh Nam.
Lễ oà ù
12:00 giờ ngày 03.07.2016 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
10g00 Thứ Bảy ngày 16.07.2016
Marienfried Str. 62,
89284 Pfaffenhofen a.d. Roth.
14g30 ngày 17.07.2016 nhà thờ St Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt – Hausen
Thánh lễ mừng Bổ n mạng cộng đoàn

Thông Báo I
Cha Tuyên Úy kính mời anh chị em trong Vùng Trung và Tây Nam Đức, nếu có
điều kiện đến dự buổi Picnic ngày Chúa Nhật 01.05.2016 tại tu viện Xitô của các
cha Châu Sơn Việt Nam địa chỉ:
ChauSon Nothgottes 37, 65385 Rüdesheim am Rhein
Mục đích buổi Picnic này là tạo cơ hội cộng đồng dân Chúa Việt Nam làm quen
với dòng Xitô như ước nguyện của nhiều anh chị em, tạo cơ hội anh chị em trong
cộng đồng chúng ta gặp gỡ nhau, cùng nhau khai mạc tháng Đức Mẹ. Chương
trình ngày Picnic như sau:
11g00 Khai mạc bằng cuộc rước kiệu Đức Mẹ trong khuân viên của tu viện.
Cuộc rước kiệu được kết thúc bằng bài Dâng Hoa của Thiếu Nhi.
11g30 Thánh Lễ ngoài trời.
Tiếp theo là giờ cơm trưa.
14g00 bắt đầu chương trình văn nghệ tự phát. Thanh thiếu niên có chương trình
đá banh. Xin các bạn trẻ mang banh đá theo.
17g00 cám ơn nhà dòng và bắt đầu dọn dẹp. 18g00 Ra về.
Hà Hươ kí Đứ
ẹ Ba eux
Theo tập tục nếp sống đạo đức từ những năm qua, cộng đoàn chúng ta cũng sẽ hành
hương đến kính viếng Ðức Mẹ Banneux. ngày Chúa nhật, 08.05.2016, Mutter Tag.
Chủ đề hành hương năm nay: ẹ aria, ẹ ủa lò t ươ xót.
Địa chỉ: Rue de L´Esplanade 57, 4141 Banneux (Sprimont), Belgien
Chương trình:
10g30 đón tiếp gặp gỡ
11g00 khai mạc hành hương. Khởi sự giờ thánh chuẩn bị tâm hồn.

11g30 Rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ Banneux và các thánh tử đạo Việt Nam
xuyên qua khu rừng.
12g30 thánh lễ kính Đức Mẹ ở nhà thờ lớn, các em đánh Trắc,dâng hoa kính Mẹ.
14g00 – 15g30 Cơm trưa, gặp gỡ nhau.
15g30 Chặng đàng thánh giá.
16g30 Chầu Thánh Thể và tôn kính xương các thánh Tử Đạo Việt Nam
Cộng đoàn Frankfurt có tổ chức đi chung bằng xe Bus. Ai muốn tham dự đi chung
bằng xe Bus, xin liên lạc với bà Maria Trần Thị Lệ Hằng qua số điện thoại :
06003/273 999 0 . Xe Bus sẽ khởi hành lúc 6g30 tại trạm U-Bahn Station Kalbach.

ĩ

âm 3

ày ới

a ước (bút hiệu Nguyễn Tầm

Cộ đoà
ú ta â
oa
ú mừng c bà Lê Th Xá cư ngụ tại Bad
Homburg đã chọn Chúa làm gia nghiệp và lãnh nhận các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức
và Thánh Thể trong lễ vọng Phục Sinh 26.03.2016

ường)

Cha Nguyễn Tầm Thường sẽ hướng dẫn 3 ngày tĩnh Tâm tìm về Chúa theo phương
pháp của thánh Ignaxio từ 08.07.2016 đến 10.07.2016 (chứ không còn vào ngày
12+13+14.08.2016 theo dự định đầu tiên nữa) tại nhà dòng Schönstatt Landau:
Josef-Kenteniche-Weg1, 76863 Herxheim. Xin mời ACE tham dự ghi danh nơi cha
Tuyên Úy: paternam@donbosco.de
Khi ghi danh xin ghi địa chỉ nơi sống, số điện thoại và địa chỉ Email để có thể nhận
được các chi tiêt cần thiết cho cuộc cấm phòng.
C a uyê Úy â t à
m ơ sự đó
óp ề ti t ầ ủa tất ả a
em tro
ữ
ày lễ oà
ù tro đầu ăm ừa qua.
Sự hiện diện và những dấn thân tự phát, hy sinh tự nguyện đã tạo bầu khí gần gũi
thân mật trong các cộng đoàn của chúng ta. Ngoài ra đó cũng là có hội để chúng ta
kín múc những lợi ích thiêng liêng, dần dần đem lại cho từng người những giải đáp
cho những băn khoăn như con cái chúng ta đi về đâu, tương lai cộng đoàn đi về đâu,
đóng góp ra sao cho sự phát tiển giáo xư chúng ta đang chung sống…Xin Chúa trả
công xứng đáng cho anh chị em.

Cộng đoàn chúng ta cũng hân hoan tiếp đón Sơ Maria
Goretti Thủy thuộc dòng Schönstatt đến với chúng ta để
hoàn tất phần thực hành chương trình huấn luyện của nhà
dòng.
Sơ M. Goretti sẽ sinh hoạt trong lãnh vực ca đoàn, thiếu
nhi, và giáo lý người trưởng thành trong thời gian 3 tháng.
Từ tháng Ba vừa qua đến cuối tháng Sáu. Hy vọng hai
bên (Sơ và chúng ta) đều học hỏi của nhau nhiều kinh
nghiệm.

Thông Báo II
Đại Hội Cô Gi o iệt Nam 14.-16.05. 2016
Năm nay Đại Hội Công giáo Việt Nam vào ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện
xuống được tổ chức ở Aschaffenburg. Berufschule: Seidelstr. 2, 63741
Aschaffenburg
Đề tài Đại ội ăm ay: Năm
ừ Bi
Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh từ Việt Nam sẽ hướng dẫn đề tài cho chúng ta.
Ghi danh nơi các Cộng đoàn Trưởng. Sau đó các cộng đoàn trưởng sẽ chuyển danh
sách đăng ký đến Đại Biểu vùng chúng ta phụ trách đăng ký là ông Phêrô Trần Đình
Lý. Email : lytran@outlook.de
Điện thoại: 06187/470 883 2
Di động: 0157/334 560 18
Hạn chót cho việc đăng ký tham dự là ngày 15.04.2016
Lệ p í t am dự đại ội + Từ 4 đến 9 tuổi: 20€ + Từ 10 tuổi trở lên: 30€
Xin anh chị em tham dự đông đảo vì đây là dịp củng cố đức tin cho chúng ta.

Xi Quý am Dự iê lưu ý:
- Nơi nghỉ đêm xin mang theo túi ngủ.
- Xin các tham dự viên nhận phòng thế nào, thì ra về cũng xếp bàn ghế lại như vậy.
- Đề phòng hoả hoạn, xin đừng nấu ăn trong phòng, vì chính quyền sở tại cấm.
- Xin mang theo thẻ khám bệnh đề phòng khi đau ốm.
- Nếu có y phục khăn đống, áo dài Việt Nam, xin mang theo để mặc trong các Thánh
lễ và rước kiệu.
- Nữ trang, đồ vật quý giá, tiền: xin mang theo người. Ban Tổ chức không chịu trách
nhiệm khi bị mất.
- Thú vật không được mang đến khuôn viên nơi tổ chức Đại Hội.
Gó

ọ

ỏi:

m iểu để biêt t êm ề
Lễ
C úa ật
Gọi Chúa Nhật là “N ày t ứ ất tro tuầ ”, các Ki-tô hữu thời sơ khai cũng
muốn ám chỉ đến ngày thứ nhất trong công cuộc sáng tạo vũ trụ của Thiên Chúa. Đó
là ngày của ánh sáng. Với ngày Chúa Nhật, một cuộc sáng tạo mới được bắt đầu (2
Cor 5,17). Cũng từ đó, Chúa Nhật cũng được gọi là “N ày t ứ t m”. Sau sáu ngày
làm việc và ngày nghỉ Sa-bát, Chúa Nhật là ngày sống lại: bắt đầu một cuộc sáng tạo
mới, to lớn hơn và được hoàn tất trong sự nghỉ yên của ngày Sa-bát vĩnh cữu. Công
Đồng Vatican II đã nhắc lại tên gọi bị rơi vào quên lãng này khi dạy: “Theo tông
truyền bắt nguồn từ chính ngày Chúa sống lại, Giáo Hội cử hành mầu nhiệm phục
sinh vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay ngày Chúa
Nhật” (PV 106).
Chúa Nhật được gọi là “N ày ủa C úa” (Kh 1,10), vì có liên quan đặc biệt với
Chúa Ki-tô. Đây là ngày Người trỗi dậy từ cõi chết, cũng là ngày người tín hữu được
mời dự tiệc của Chúa để tưởng nhớ đến Mầu Nhiệm Vượt Qua. Lễ Chúa Nhật như
vậy bắt nguồn từ cộng đồng của bữa Tiệc Thánh Thể mà Đấng Phục Sinh trao ban
cho các môn đệ, và Người vẫn tiếp tục ban trong sức mạnh Thánh Thần.
Tertullian nói đến “N ày p
si
ủa C úa” đầu thế kỷ 3. Sau nhiều lưỡng lự,
các Ki-tô hữu lấy tên “N ày ủa ặt rời” (dies solis) theo cách gọi các ngày
trong tuần của văn hóa Hy-lạp Rô-ma. Hieronymus giải thích sự đón nhận đó như
sau: “Nếu ngày của Chúa được người ngoại giáo gọi là ngày của mặt trời, thì chúng
ta cũng đồng ý với họ: Vì hôm nay ánh sáng thế giới, hôm nay mặt trời công chính
đã mọc lên, và dưới đôi cánh của nó có ẩn chứa ơn cứu độ.”
Một thay đổi quan trọng trong sự phát triển của ngày Chúa Nhật liên quan đến điều
luật của Hoàng Đế Konstantin ban hành ngày 03.03.321. Trong đó, ông buộc tất cả
các thẩm phán, dân thành phố và tất cả những người buôn bán phải nghỉ vào ngày

Chúa Nhật đáng kính. Chỉ có dân quê được phép làm việc để đừng trễ nải thời tiết.
Nhờ đó, Ki-tô hữu được tạo điều kiện thuận lợi để tham dự các nghi lễ ngày Chúa
Nhật và có thời gian cho những công tác xã hội, cũng như để nghỉ ngơi lại sức cho
cơ thể.
Đối với Ki-tô hữu, Chúa Nhật là ngày cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Vì thế, nên
“tín hữu bắt buộc phải tham dự Thánh Lễ, kiêng làm những công việc hay hoạt động
làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng của ngày của
Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác. Khi vì thiếu linh mục thì
khuyên nên tham dự phụng vụ Lời Chúa; hoặc dành một thời gian để cầu nguyện,
riêng hay với gia đình” (GL 1246-1247).
Chúa Nhật củng cố niềm tin qua việc tham dự phụng vụ cộng đoàn, đồng thời giúp
giảm bớt các áp lực và gò bó của một thế giới văn minh kỹ nghệ, nô lệ hóa và cô lập
con người. Theo một ấn định của Liên Hiệp Quốc, kể từ ngày 01.01.1976, Chúa
Nhật được coi như là ngày cuối tuần (Week-end, Wochen-ende), không còn là ngày
đầu tuần theo như cách hiểu của Kinh Thánh nữa.
Gó suy tư
Bài ọ ba điều:

3 điều tro đời làm ỏ một
o
ười:
- Rượu
- Lòng tự cao
- Sự giận dữ
3 điều tro đời làm ê i tr
o
ười:
- Siêng năng
- Chân thật
- Thành đạt
3 điều tro đời k ô bao iờ
bề ữ :
- Giấc mơ
- Thành công
- Tài sản

3 điều tro đời ó i tr
ất:
- Tình yêu
- Lòng tự tin
- Bạn bè
3 điều tro đời một k i đã
qua đi k ô t ể lấy lại:
- Thời gian
- Cơ hội
- Lời nói
3 điều tro đời k ô
ê
đ
mất:
- Sự thanh thản
- Hy vọng
- Lòng trung thực
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