Mục Vụ
Tháng 07 – 2016
Anh chị em thân mến,
Tôi xin được phép dùng cơ hội này
để nói lên tâm tình của tôi về ngày
Chúa Nhật 26.06.2016 vừa qua tại
Flörshem. Quả thật hôm Chúa Nhật đó tôi đã sống một ngày thật hạnh phúc trong
tình yêu mến của anh chị em dành cho tôi. Ngay lúc bây giờ khi ngồi viết nhũng
dòng chữ này tôi vẫn đang hình dung ra những khuân mặt vui tươi quanh tôi đang
tươi cười chào đón nhau, chia sẽ niềm vui với nhau, bất kể là quen hay lạ. Những
quan khách người Đức bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự vui tươi phấn khởi của cộng
đoàn Việt Nam chúng ta. Họ khâm phục sự thân thiện người giáo dân Việt Nam trao
cho nhau trong ngày Chúa Nhật vừa qua, họ thưởng thức với sự chú tâm đặc biệt đến
các mục văn nghệ của anh chị em. Các mục văn nghệ trình diễn rất chuyên nghiệp
cho dù chúng ta tự xưng là cây nhà lá vườn. Các quan khách người Việt Nam từ
nhiều vùng khác trên nước Đức đến, cũng có cùng cảm tưởng như vậy. Người ta đều
nhận ra rằng: vì anh chi em có tấm lòng quý mến dành cho cha tuyên úy, anh chị em
đã cố gắng đến gần nhau, quý mến nhau, hợp tác làm việc chung với nhau cách vui
vẻ. Qua đó tôi cảm nghiệm được sự yêu thương anh chị em dành cho tôi. Được anh
chị em thương mến, đó là đủ cho tôi rồi. Được anh chi em thương mên, tôi không
thấy cần món quà vật chất nào khác. Nhìn thấy anh chị em cộng tác vui vẻ với nhau,
tôi thật hạnh phúc. Tôi xin cám ơn anh chị rất nhiều.
Trên sân khấu tại Flörsheim trong ngày hôm đó anh chị em đã đọc thấy dòng chữ
Latinh: „Da mihi animas; coetera tolle” đó là câu châm ngôn của thánh Don Bosco
mà tôi rất thích và đã lấy làm câu châm ngôn cho mình: xin cho con những con
người, còn các điều gì khác xin lấy đi.“ Nhìn lại 60 năm cuộc đời trong đó có 20
năm là linh mục, tôi thấy cuộc đời tôi được có ý nghĩa là nhờ sự nâng đỡ của những
CON NGƯỜI – những con người quảng đại cầu nguyện cho tôi, quảng đại ủng hộ
tôi, cho dù phần lớn những con người đó tôi chưa có dịp biết đên một cách cá nhân.
Tôi coi những người đó như những thiên thần mà Thiên Chúa đã gởi đến cho tôi.
Một lần nữa tôi xin cám ơn tất cả anh chị em.

Georg. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa. Chúng ta sẽ cố gắng bày tỏ sự tín nhiệm
dành cho vị chủ chăn mới. Ngài phải tiếp tục một gia tài khó khăn của giáo phận, vì
thê những ngày tháng đầu tiên sẽ rất khó khăn cho ngài. Chúng ta sẽ hỗ trợ ngài
bằng lời cầu nguyện liên lỉ của chúng ta. Hiện thời ngày giờ phong chức giám mục
cho ngài cũng như ngày ngài tiếp nhận giáo phận vẫn chưa được biết. Người ta đoán
rằng có thể là vào tháng Chín tới. Xin Chúa nâng đỡ ngài.
Cầu chúc anh chị em được nhiều niềm vui ân thánh trong mùa hè. Xin Chúa ban cho
anh chị em sức khỏe dồi dào và niềm vui gặp gỡ nhau.
Lm Dominik Trần Mạnh Nam
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG 07
Ý chung: Cầu cho các dân tộc bản địa, đang gặp nguy cơ vì bản sắc và sự tồn vong
của mình, được đối xử tôn trọng.
Ý Truyền Giáo: Cầu cho Giáo Hội tại Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, bằng các
phương thế truyền giáo cho lục địa mình, biết loan báo Tin Mừng bằng nghị lực và
lòng nhiệt thành mới mẻ.
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Chúa Nhật XIV Thường Niên
Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20

Thứ Tư. Thánh Maria Goretti
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Chúa Nhật XV Thường Niên.
Đnl 30,10-14 ; Cl 1,15-20 ; Lc 10,25-37.

Thứ Hai. Thánh Biển Đức, bổn mạng Âu Châu.
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Is 1,10-17 ; Mt 10,34—11,1.
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Chúa Nhật XVI Thường Niên
St 18,1-10a ; Cl 1,24-28 ; Lc 10,38-42.

Thứ Sáu. Thánh Maria Madalena
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2Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-18.

Thứ Bảy. Thánh Birgita Nữ Tu, bổn mạng Âu Châu
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Gr 7,1-11 ; Mt 13,24-30
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Chúa Nhật XVII Thường Niên
1 V 19:16,19-21; Gl 5:1,13-18; Lc 9:51-62
Thứ Hai. Thánh Giacôbê Tông Đồ
2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28

Hôm nay tôi cũng xin báo một tin mừng khác. Giáo phận Limburg của chúng ta đã
có Đức Giám Mục. Sau 2 năm trống ngôi, bây giờ chúng ta có một chủ chăn mới.
Đó là cha tổng đại diện của giáo phận Trier, Monsignor Georg Bätzing. Vị giám mục
mới của giáo phận Limburg mang tên của thánh bổn mạng của giáo phận: thánh
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Thứ Ba. Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria
Gr 14,17-22 ; Mt 13,36-43.

29

Thứ Sáu. Thánh nữ Marta
1Ga 4,7-16 ; Ga 11,19-27

Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ
Hành Hương
Marienfried
Frankfurt

Limburg

Eibingen

Xin lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút
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
10g15 giờ ngày 11.09.2016 Dom Zu Limburg
Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn
Hành Hương lãnh ơn Toàn Xá Năm Thánh
10g00 ngày thứ Bảy 17.09.2016
Marienthaler Strasse, 65385 Rüdesheim – Eibingen
Hành hương kính thánh Hildegard von Bingen

Thông Báo I
Thời gian nghỉ hè
Phần lớn các cộng đoàn chúng ta nằm trong địa lý của 2 tiểu bang Hessen và BadenWürttemberg Thời gian từ giữa tháng Bảy đến đầu tháng Chín là thời gian nghỉ hè
của 2 tiểu bang này. Vì thế từ thời gian giữa tháng Bảy đến đầu tháng Chín sẽ không
có các thánh lễ cộng đoàn.
Trong thư mục vụ thàng tới cha Tuyên Úy sẽ cho biết lịch trình lễ cộng đoàn trong
những tháng cuối của năm 2016.
Thông Báo II
Đại hội Giới trẻ vùng Trung và Tây Nam Đức 2016
Cha Tuyên Úy sẽ tổ chức buổi họp mặt giới trẻ trong vùng (các bạn trẻ vùng khác
cũng có thể tham dự) để các bạn trẻ có dịp làm quen với nhau, trao đổi và sinh hoạt
chung. Cha Vũ Chí Thiện dòng Phanxicô sẽ hướng dẫn đề tài suy niệm. Xin các bậc
phụ huynh khuyến khích con em mình tham dự:
Tại Đâu? Tu viện Karmel St. Gabriel ngày xưa
Hauptstraße 6-8, 63512 Hainburg
Lúc nào? Từ chiều Thứ Sáu 02.09.2016 đến trưa Chúa Nhật 04.09.2016
Mục đích gì? Các bạn trẻ trong vùng gặp gỡ làm quen với nhau và chung
vui một cuối tuần trong tình huynh đệ.
Đề tài gì? Đề tài: Tuổi trẻ có sống Lòng Thương Xót Chúa được không.
Ai tham dự? Các bạn trẻ từ 16 tuổi đến 29 tuổi
Điều kiện tham dự? Đăng ký đến hạn chót là Chúa Nhật 21.08.2016 bằng
Email nơi cha Tuyên Úy: paternam@donbosco.de
Chương trình bắt đầu bằng cơm tối chiều thứ Sáu lúc 18g00 và kết thúc bằng cơm
trưa ngày Chúa Nhật. Lệ phí là 20 Euro/ 1 người.

Vài hình ảnh về ngày 26.06.2016 của các công đoàn vùng Trung và Tây Nam
Đức: Các cộng đoàn chụp hình chung với cha Tuyên Úy

Góc học hỏi: Tìm hiểu để biêt thêm về Thánh Lễ
Chúc bình an
Từ thời các Tông Đồ, hôn chào nhau là một cách bày tỏ tình huynh đệ của những
người đã được rửa tội, như thánh Phao-lô nhắc: “Anh em hãy hôn chào nhau một
cách thánh thiện” (Rm 16,16). Như là một “dấu ấn” (Tertullian) đóng vào sau các lời
kinh nguyện chung, lời Chúc bình an được đặt vào sau phần Lời Nguyện Giáo Dân
thời Giustinus và Hippolyt. Trong phụng vụ Rô-ma và Bắc Phi, lời Chúc bình an
đứng sau Kinh Tạ Ơn.
Kết hợp với nhau trong bình an và hòa giải làm nền tảng cho sự cầu nguyện sốt sắng.
Đó là lý do khiến việc chúc bình an được đưa ra trước Kinh Tạ Ơn trong hầu hết các
phụng vụ Đông Phương. Đức Giáo Hoàng Gregor Cả (540-604) đã cho đưa nghi
thức này vào trước khi bẻ bánh như là một sự chuẩn bị trực tiếp cho việc rước lễ. Từ
thế kỷ thứ 8/9, người ta có thói quen bắt đầu chúc bình an từ bàn thờ, rồi tiếp tục
theo phẩm trật xuống đến cộng đoàn. Nghi thức chúc bình an với lời mời và lời
nguyện được hình thành thời Trung cổ, khi không còn cần bẻ bánh để phân chia cho
cả cộng đoàn nữa. Sau đó, việc chúc bình an được giới hạn - chỉ dành cho hàng giáo
sĩ mà thôi.
Trước khi cho rước lễ, linh mục đọc lời nguyện cầu bình an, rồi chúc bình an cho
cộng đoàn. Tiếp đến, vị chủ tế hoặc phó tế mời giáo dân chúc bình an cho nhau. Qua
Kinh Lạy Cha vừa đọc, mọi người đã cầu xin Chúa tha thứ cho mình và hứa tha thứ
cho người khác. Lúc này, cộng đoàn xin Đức Ki-tô ban cho Giáo Hội và cho tất cả
mọi người sự bình an chân thật mà chỉ có Người mới ban được, rồi thực thi sự bình
an đó qua cử chỉ chúc cho người đứng quanh mình.
Lời “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em” và câu đáp của cộng đoàn “Và ở cùng
Cha” là một hình thức rất cổ xưa của phụng vụ. Gốc tích của việc chúc bình an đến
từ lời chào ở các vùng Sê-mít (schalom, salam aleikum). Nói đến “bình an của
Chúa”, tức là nhắc đến một chiều kích Ki-tô Giáo: Bình an này “không như thế gian
ban tặng” (Ga 14,27), mà tự nó đã là kết quả của ơn cứu độ và là hoa quả của sự
sống chia sẻ. Người Do-thái coi bình an là ơn nghĩa Thiên Chúa ban. Và sách Tân
Ước cũng quả quyết: Đức Ki-tô chính là “bình an của chúng ta” (Ep 2,14).
Các hình thức bên ngoài của việc chúc bình an khác nhau, tùy văn hóa địa phương.
Tại quê hương ta, vì nam nữ ngồi riêng, nên cộng đoàn quay mình sang phía khác
của nhà thờ và cúi đầu chúc nhau. Ở nhiều nơi, người ta bắt tay nhau lúc này. Nhưng
dù được tỏ bày bằng cách nào đi nữa, cử chỉ này luôn là một món quà, một thách
thức và đồng thời nhắc nhở: phải học đón nhận bình an của Đức Ki-tô và chia sẻ tiếp
với người chung quanh. Vượt thắng thù hận và bạo lực là căn bản cho đời sống của

những người theo Chúa. Hòa bình là kết quả của những chia sẻ tinh thần, trí thức,
vật chất và kinh nghiệm sống. Đó là khi gặp gỡ nhau trong tin tưởng không sợ hãi,
và chấp nhận nhau như Thiên Chúa chấp nhận chính mình.

Góc suy tư
Đừng bao giờ chờ đợi
Đừng bao giờ chờ đến khi có được tình yêu mới học cách hy sinh.
Cuộc đời con người cũng giống như một trò chơi, có thể trên con đường tìm đến cái
đích chiến thắng bạn đã vô tình bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp. Cũng giống như tình yêu của
bạn, cứ mải miết đi tìm cho mình một tình yêu thật hoàn hảo mà quên rằng hạnh
phúc luôn ở ngay bên mình. Tình yêu chẳng phải điều quá xa xôi, chỉ cần bạn học
cách mở lòng, biết quan tâm đến người khác, hy sinh một chút cái tôi cá nhân thì
tình yêu sẽ nhanh đến với bạn.
Đừng bao giờ chờ đến khi mình cô đơn mới nhớ ra bạn bè.
Tình bạn là gì? Chắc hẳn trong số chúng ta ai cũng có thể định nghĩa cho mình được
cái gọi là tình bạn kia. Cả đời người có được cho mình một tri kỷ đã là điều chẳng dễ
dàng gì, đó là người luôn bên bạn những lúc khó khăn, tuyệt vọng, cả những lúc bạn
đang băn khoăn khi đứng trước quyết định lớn của đời người, đó là người có thể làm
mọi điều ngu ngốc cùng bạn mà không một chút do dự, là người có thể hy sinh nhiều
cho bạn mà không một lời kêu ca, là người có thể chịu thiệt thòi mà không hề oán
hận. Cái họ cần đơn giản chỉ là nụ cười của bạn.
Vì vậy đừng lấy lý do này nọ để không nghe điện thoại hay hủy một cuộc hẹn với
người bạnthân, vì rất có thể khi đó họ đang cô đơn.
Đừng bao giờ chờ đến khi có một vị trí tốt mới nỗ lực làm việc.
Có người dành ra cả đời chỉ để chờ đợi một công việc tốt sẽ đến với mình, cho dù
trên đầu tóc đã chẳng còn đen như ngày xưa nhưng vẫn cố chấp chờ đợi. Họ quên
rằng mọi điều tốt đẹp trên thế giới chỉ đến khi bạn đã cố gắng hết sức mình. Nỗ lực
làm việc từ hôm nay đồng nghĩa với việc cơ hội thăng tiến sẽ ở ngay trong tầm tay
bạn.
Đừng bao giờ chờ đến khi thất bại mới nhớ đến những lời khuyên chân thành.
Người xưa đã từng có câu “thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”, nhưng chúng ta lại
hay tin vào những lời xu nịnh của kẻ khác, bởi những lời đó thường rất dễ nghe,
khiến chúng ta vui sướng nhất thời mà quên đi hậu quả đằng sau, đến khi thật sự thất
bại thì lại ước “giá như…”
Hãy biết phân biệt đâu là tốt đâu là xấu, cái gì có lợi cho mình, những ai mới là
người thật lòng với mình.

Đừng bao giờ chờ đến khi mắc bệnh mới ý thức được sinh mệnh mỏng manh.
Sinh mệnh con người vốn đã rất mỏng manh, cũng giống như con kiến có thể chết
dưới chân bạn bất cứ lúc nào mà nó cũng không hề hay biết. Còn con người chúng ta
tránh sao được “sinh, lão, bệnh, tử”, chỉ có thể mỗi giời phút trôi qua ta càng nên
trân trọng cuộc sống. Đừng bao giờ ỷ rằng mình còn trẻ, sức mình còn dai mà bạc
đãi bản thân. Để cơ thể có thời gian nghỉ ngơi mới chính là yêu cuộc sống.
Đừng bao giờ chờ đến khi có người khen ngợi thì bạn mới tin vào năng lực bản
thân.
Mối người đều có những tiềm năng và thế mạnh riêng của mình, tin vào chính mình
cũng có nghĩa bạn đã cầm trong tay chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công.
Cứ ngồi đấy để chờ có ai đó tìm ra tài năng, khen ngợi thì dường như quá muộn rồi.
Cuộc sống là của bạn, con đường bạn đi do bạn tự quyết định, vậy nên hãy tự tin
rằng mình sẽ làm được thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến.
Đừng bao giờ chờ đến khi người khác phê bình mới nhận ra lỗi sai của mình.
Thực ra sai lầm không phải điều gì đáng xấu hổ, đáng xấu hổ đó là bạn đã sai mà
không dám đứng ra để nhận lỗi sai của mình. Dũng cảm nhận lỗi sẽ có được sự tôn
trọng từ người khác, sẽ khiến người ta tin tưởng mình hơn. Bởi trong cuộc sống
không ai là hoàn hảo cả, cách đối mặt với sai lầm cũng sẽ quyết định đến tương lai
của bạn.
Đừng bao giờ chờ đến khi có người giúp mình thì mình mới giúp lại.
Giúp đỡ người khác chưa bao giờ là trách nhiệm của bất kỳ ai, thế nhưng nếu bạn
biết giúp đỡ mọi người thì cái mà bạn nhận được còn hơn cả lời cảm ơn, đó chính là
niềm tin. Hãy đưa tay giúp đỡ những người xung quanh trước khi bạn cần ai đó giúp
đỡ.
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