Mục Vụ
Tháng 02– 2018
Anh chị em thân mến,
Dù đang sống trên trời Tây, chúng ta cũng không thể
nào quên được cái Tết Nguyên Đán của dân tộc mỗi
khi mùa xuân lại về. Người Việt Nam chúng ta vẫn
luôn cảm thấy có một sự linh thiêng nào đó trong
cuộc sống mỗi khi cái Tết đến gần. Trước tiên là thiêng liêng trong gia đình. Bên
Việt Nam con cháu sẽ tụ về nhà ông bà để cầu chúc tuổi thọ và cảm tạ hồng ân đất
trời. Ngoài ra người ta còn làm bánh chưng, giò chả, mức để sẵn để ăn trong 3 ngày
tết để những ngày tết không phải bận rộn nấu nướng, nhưng có thời giờ đi thăm
nhau. Họ hàng thăm nhau, hàng xóm thăm nhau, bạn bè thăm nhau. Sống trong xã
hội Đức, ngày Tết của chúng ta không có trong lịch của họ, nên chúng ta không thể
ăn tết như bên Việt Nam. Thế nhưng chúng ta nên lợi dụng các cơ hội hiếm hoi để
sống những khoản khắc linh thiêng đó. Các thánh lễ tại cộng đoàn là cơ hội tốt để
chúng ta sống sự linh thiêng ngày Tết đó. Chúng ta đến tham dự thánh lễ cộng đoàn
để cùng cộng đoàn tạ ơn Chúa về những ơn lành năm qua, để xin chúc lành của
Chúa cho năm mới và để hỏi thăm và chúc lành cho nhau. Mong anh chị em cố gắng
đi dự thánh lễ cộng đoàn trong những ngày đầu năm Âm Lịch này và chúc tết nhau.

trong trần thế, chúng ta chưa có thể có niềm vui trọn vẹn, chúng ta còn phải chiến
đấu chống lại các cám dỗ của ma quỷ, đam mê xác thịt. Mùa chay cũng nhắc nhở
chúng ta luôn phải đặt Chúa Kitô cứu thế trong tâm điểm cuộc đời chúng ta. Chúng
ta sẵn sàng chịu khổ với Chúa để sau này đạt được mùa xuân nước trời với ngài.
Cầu chúc Thiên Chúa ban cho anh chị em tràn đầy ân thánh và niềm vui trong tháng
Hai đầy ý nghĩa này.
Thân ái.
Lm Dominik Trần Mạnh Nam
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG HAI
Cầu cho biết nói „không“ với tham nhũng. Xin cho những người có quyền lực về
kinh tế, chính trị hoặc tôn giáo đừng lợi dụng chức vụ của mình.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI
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Ngoài ra vùng chúng ta cũng sẽ có mừng tết chung tại nhà thờ và hội trường giáo xứ
St. Gallus tại Flörsheim vào ngày 11.03.2018. Kính mời anh chị em đến tham dự
đông đảo và đóng góp cho ngày tết. Tôi đề nghị ngày hôm đó phái nữ nên mặc áo
dài,một niềm hãnh diện của văn hóa dân tộc. Tôi cũng xin anh chị em cũng trổ tài
làm những món ăn dân tộc mang đến đóng góp cho ngày xuân. Sự phong phú đa
dạng do nhiều người đóng góp sẽ nói lên sức sống mãnh liệt của dân tộc chúng ta
cho dù chúng ta sống ở đâu. Đương nhiên có nhiều người (như cha tuyên úy) sẽ
không có điều kiên làm món ăn và đem đến, xin anh chị em vẫn tự nhiên đến tham
dự và ăn chung, chia sẽ với nhau những gì có. Anh chị em đó có thể bù lại bằng cách
dâng cúng đôi chút cho người thủ quỹ ngày tết, để họ trang trải cho sự tổ chức. Quan
trọng là ngày hôm đó, chúng ta gặp gỡ nhau, chúc những lời tốt đẹp cho nhau, và
thưởng thức những tài năng âm thầm của nhau.
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Một điều đáng lưu ý, là ngay trong ngày vui của Tết đã đến mùa chay rồi. Điều đó
nhắc nhở cho chúng ta là cái tết đích thực sẽ là ở thiên đàng. Bao lâu chúng ta còn ở
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Thứ sáu. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ÐỀN THÁNH
Do Thái 2,11-12.13c-18 ; Luca 2,22-40
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.
1 Gióp 7,1-4.6-7; 1 Côrintô 9,16-19.22-23; Marcô 1,29-39.
Thứ Ba. Thánh Phaolô Miki, linh mục và các bạn tử đạo
1 Vua 8,22-23.27-30; Marcô 7,1-13.
Thứ Bảy. Thánh Scholastica, trinh nữ
1 Vua 12,26-32;13,33-34; Marcô 8,1-10.
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
Lêvi 13,1-2.43-46; 1 Côrintô 10,31-11,1; Marcô 1,40-45.
Thứ Tư . LỄ TRO
Gioel 2,12-18; 2 Côrintô 5,20-6,2; Mátthêu 6,1-6.16-18.
Thứ Sáu sau lễ Tro.
Isaia 58,1-9a ; Mátthêu 9, 14-15.
TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT
Thứ Bảy. Bảy Thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ Maria.
Isaia 58, 9b-14 ; Luca 5,27-32.
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Sáng Thế 9,8-15; 1 Phêrô 3,18-22; Marcô 1,12-15.
Thứ Năm. Kính Tông Tòa Thánh Phêrô
1 Phêrô 5,1-4 ; Mátthêu 16,13-19.
Thứ Sáu. Thánh Polycarpô
Êzêchiel 18,21-28; Mátthêu 5,20-26
Thứ Bảy. Thánh Mathias Tông Đồ
Công Vụ Tông Đồ 1,15-17.20ac-26 , Gioan 15,9-17.
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Sáng Thế 22,1-2.9-13.15-18; Rôma 8,31b-34; Marcô 9,2-1026

Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ

Frankfurt
Pforzheim
Haiger
Wiesbaden
Mannheim
Sigmaringen
Flörsheim
Karlsruhe
Freiburg

Flörsheim

Flörsheim

Flörsheim

Breuberg
Frankfurt

Sigmaringen

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

Haiger

14g30 ngày 04.02.2018 thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.
14g45 ngày 11.02.2018 nhà thờ St. Elisabeth
Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken
16g00 ngày 17.02.2018 2017 nhà thờ Maria Himmelfahrt
Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger
11g45 ngày 18.02.2018 nhà thờ St. Josef,
Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden
14g30 ngày 25.02.2018 nhà thờ St. Pius,
Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim
12g00 ngày 04.03.2018 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
13g00 ngày 11.03.2018 Nhà thờ St. Gallus
Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim
14g30 ngày 18.03.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut
11g45 ngày 25.03.2018 nhà thờ St. Andreas,
Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

Wiesbaden

Thứ Năm Tuần Thánh 29.03.2018: nhà thờ St. Josef;
Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim
14g30 giảng thuyết
17g00 thánh Lễ với nghi thức rửa chân
Thứ Sáu Tuần Thánh 30.03.2018: nhà thờ St. Gallus,
Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim
11g30 giảng thuyết + cơm trưa
14g00 đi đàng Thánh Giá
15g00 suy tôn thánh giá.
16g30 gặp gỡ cá nhân để linh hướng và giải tội
Thứ Bảy Tuần Thánh 31.03.2018: nhà thờ St. Josef;
Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim
14g30 giờ giảng thuyết + giải lao + giảng thuyết
18g00 Nghi thức Vọng Phục Sinh
12g30 ngày 01.04.2018 nhà thờ St. Karl Boromäus,
Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt
14g30 ngày 08.04.2018 nhà thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

Haltingen
Mannheim

Pforzheim

Nothgottes

Hành Hương
Banneux
Đại Hội
Công Giáo

12g00 ngày 15.04.2018 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
16:00 giờ ngày 21.04.2018 nhà thờ Herz Mariä,
Am Sasensberg 9, 35716 Dietzhölztal – Ewersbach
11g45 ngày 22.04.2018 nhà thờ St. Josef,
Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden
16g00 ngày 28.04.2018 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
14g30 ngày 29.04.2018 nhà thờ St. Pius,
Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim
Linh Mục Xito dâng lễ
14g45 ngày 29.04.2018 nhà thờ St. Elisabeth
Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken
Cha Tuyên Úy dâng lễ
11g30 giờ ngày thứ Ba 01.05.2018
ChauSon Nothgottes 37,
65385 Rüdesheim am Rhein
Picknick cho toàn vùng
11g00 Ngày 08.05.2016
Rue de L´Esplanade 57,
4141 Banneux (Sprimont), Belgien
Ngày 19+20+21.05.2018
Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

Thông Báo I
Luật ăn chay kiêng thịt ngày thứ Tư Lễ Tro 14.02.2018
Theo luật Giáo hội buộc mọi tín hữu từ 14. tuổi trở lên phải kiêng thịt, và từ 18 tuổi
đến 60 tuổi phải ăn chay kiêng thịt.
Khóa huấn luyện huynh trưởng của địa phận Limburg.
Xin quý vị phụ huynh trong các gia đình thuộc lãnh vực giáo phận Limburg và
Mainz có con cái trong lứa tuổi từ 16 đến 20 khuyến khích các em tham dự khóa
huấn luyện này. Rất có ích lợi. Xin quý phụ huynh cho các em xem bản văn tiếng
Đức sau đây:
GRUPPENLEITERSCHULUNG Frühjahr 2018
DIE THEMEN DER GRUPPENLEITERSCHULUNG
-Wie organisiere ich Freizeiten, Wochenenden und Projekte?
-Welche verschiedenen Rollen gibt es in einer Gruppe?
-Was kann ich zur Prävention von Missbrauch tun?
-Wie steht es um Aufsichtspflicht und andere rechtliche Dinge?
-Was soll ich tun, wenn meine Gruppenkinder nicht auf mich hören?

DIE VORAUSSETZUNGEN
- Du bist zwischen 16 und 20 Jahre alt
- Du möchtest Gruppenstunden leiten oder als BetreuerIn auf eine Freizeit mitfahren
- Du möchtest neue Leute kennen lernen
- Du hast Spaß an Kinder- und Jugendarbeit und bist in einer katholischen Gemeinde
Die Schulung besteht aus 2 Blöcken:
03.03.+ 04.03.2018, jeweils 10:00-18:00 Uhr in der Jugendkirche JONA
03. – 7.04.2018 in Kirchähr (Abfahrt: Di, 10.00 Uhr, Ankunft: Sa, ca. 14.30 Uhr,
jeweils an der Jugendkirche JONA)
Die Teilnahmegebühr beträgt 80€. Nach dem Anmeldeschluss wird die Anmeldung
der Teilnahme schriftlich bestätigt und eine Rechnung zur Überweisung des
Teilnahmebeitrages verschickt.
Anmeldeschluss ist der 18.02.2018
Tình bác ái và sự liên đới giữa các cộng đoàn.
Sau đây chỉ là vài con số mà anh chị em chuyển qua tay cha Tuyên Úy. Có những
cộng đoàn chuyển trực tiếp cho người nghèo không ghi trong đây:
Cộng đoàn Haiger sau thánh lễ 14.10.2017 đã gửi vào quỹ Liên Đoàn Công Giáo
Việt Nam tại Đức (LĐ) 250€.
Cộng đoàn Freiburg sau thánh lễ 10.12.2017 đã gửi vào quỹ Liên Đoàn Công Giáo
Việt Nam tại Đức (LĐ) 400 €
Cộng đoàn Frankfurt sau thánh lễ 17.12.2018 đã gởi giúp nạn nhân Formosa số tiền
1700€
Cộng Đoàn Sigmaringen sau thánh lễ 31.12.2018 đã gởi giúp người nghèo tại Việt
Nam số tiền 522€
Tấm lòng quảng đại của anh chị em sẽ làm phát triển đời sống cộng đoàn của giáo
dân Việt Nam. Xin Chúa trả công bội hậu cho các cộng đoàn.
Thông Báo II
Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức
Cha Tuyên Úy sẽ tổ chức chuyến hành hương Lộ Đức.
Từ ngày 01.08.2018 đến ngày 06.08.2018
Với sự hướng dẫn của cha Phanxico Xavie Trần Công Phán, SDB
Kỷ niệm 160 năm Đừc Mẹ hiện ra và mừng 30 năm 117 vị Thánh Tử Đạo VN
Phương tiện : Tham dự viên tự lo vé may bay.

Lưu Ý!!!! Khi mua vé
01.08.2018 xe bus sẽ đón tại sân bay Lyon LYS lúc 11 giờ
06.08.2018 xe bus sẽ đưa ra sân bay Toulouse TLS lúc 11giờ tại Hotel ở Lourdes

Phí tổn: Người lớn 450,-Euro / trẻ em và học sinh 400,-Euro phòng đôi, ăn
Vollpension và di chuyển xe bus 50 chỗ.
Chương trình :
01.08.2018 Tham quan City Lyon, kính viếng thánh Gioan Maria Vianney
02.08.2018 Kính viếng thánh Magarita Maria Thánh Tâm Chúa, viếng xác thánh
Bernadette, thăm cộng đoàn Taizé
03.08.2018 -05.08.2018 tham dự Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Lộ Đức
-Rước kiệu, thuyết trình, sinh hoạt, đi đàng Thánh Giá, Diễn Nguyện Thánh Nhạc..
Ghi danh về: Cha Tuyên Úy trước ngày 30.03.2018
Email: paternam@donbosco.de
Cha Tuyên úy chỉ nhận đăng ký bằng đường Email. Không nhận bằng cách nói
miệng hay gọi điện thoại. Cha Tuyên úy sẽ căn cứ vào ngày giờ đăng ký trên Email
để xếp thứ tự ưu tiên.
Khi đăng ký bằng Email xong, người ghi danh sẽ nhận được đơn đăng ký cha Tuyên
úy gởi. Người ghi danh sẽ điền vào đơn và gởi lại cho cha Tuyên Úy và chuyển tiền
Phí Tổn vào Konto cha ghi trong đơn. Việc đăng ký sẽ có hiệu lực sau khi chuyển
tiền.
Vài thông tin
Đính chính tên của cha giảng tĩnh tâm tuần thánh: Cha Bartolomeo Phan Trần
Thái SDB, dòng Don Bosco đang làm luận án tiến sĩ tại Roma sẽ giúp chúng ta tĩnh
tâm tại Flörsheim trong cuối tháng 3 sắp tới. Xin mời anh chị em thu xếp thời giờ để
tham dự. Đó là những thời gian quý báu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Gia nhập Giáo Hội Công Giáo: Trong thánh lễ đêm Phục Sinh tối thứ Bảy
31.03.2018 có nghi thức rửa tội cho 2 Dự Tòng. Xin cộng đoàn hợp ý cầu nguyện và
đồng hành với các Tân Tòng trên con đường Đức Tin.
Ngày Thứ Ba 01.05.2018 là ngày Picknick truyền thống của vùng chúng ta tại tu
viện Châu Sơn Nothgottes. Xin kính mời tất cả anh chị em tham dự xây tình liên đới.
Góc học hỏi: Tìm hiểu về Thánh lễ

Hoa
Không một đền đài, thánh địa và nhà thờ nào lại thiếu những bó hoa to nhỏ đầy màu
sắc. Trên bàn thờ trong Thánh Đường cũng thường luôn có một bình hoa, tuy rằng
Quy Chế Tổng Quát về Thánh Lễ không ấn định cụ thể việc trưng bày. Hoa là thành
phần không thể thiếu khi con người có tiệc có lễ. Những bông hoa tươi đẹp dễ
thương nói lên sự vui tươi của cuộc sống, tạo nên sự sống động và trang trọng bằng
màu sắc và hương thơm. Hoa cũng là sứ giả của mùa Xuân và của niềm hy vọng cho
mùa màng tốt đẹp sắp tới.

Do sớm nở tối tàn nên hoa cũng luôn là một thành phần của quan niệm tôn giáo:
biểu tượng cho sự chóng qua chóng tàn của mọi tạo vật trên trái đất. Đời sống của
con người được coi như là một “kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ
nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình”
(Tv 103, 15). Ngôn sứ I-sai-a cũng quen biết tư tưởng này khi ông nói: “Người phàm
nào cũng đều là cỏ, mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nội. Cỏ héo hoa tàn khi thần
khí Đức Chúa thổi qua” (40,6tt).
Dù vậy, một cánh hoa đẹp cũng có thể là một dấu chỉ cho sự lộng lẫy của thiên giới:
bởi vì ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một
bông huệ ngoài đồng (Mt 6,28). Hoa là hình ảnh cho hạnh phúc toàn vẹn trên trời:
cảnh thiên đàng luôn được trình bày như một vườn hoa muôn màu. Hoa còn là biểu
tượng cho nguyên tắc thụ động: cho tư cách đón nhận, dựa trên hình thù hứng đựng
của những cánh hoa. Vì hoa luôn quay về hướng mặt trời để nhận ánh sáng và sức
sống từ đó, nên nó là một hình ảnh về cách sống của con người: sống nhờ bởi ân
huệ của Đấng Tạo Hóa.

Góc chia sẽ
Giáo dân học hỏi Kinh Thánh: việc cần làm ngay!
Giáo Hội muốn giáo dân học hỏi Kinh Thánh
Cách đây hơn nửa thế kỷ, Công đồng Vaticanô II đã tuyên bố trong Hiến Chế về
Mặc Khải, Dei Verbum: “Thánh Công Đồng ân cần và đặc biệt khuyến khích mọi
Kitô hữu, nhất là các tu sĩ, hãy đạt đến ‘sự hiểu biết tuyệt vời về Chúa Giêsu Kitô’
(Pl 3,8) nhờ năng đọc Sách Thánh. ‘Thật vậy, không biết Thánh Kinh là không
biết Chúa Kitô’. Vì thế họ phải siêng năng tìm đến với chính bản văn Kinh Thánh,
hoặc nhờ Phụng vụ thánh chứa đựng dồi dào Lời Chúa, hoặc nhờ những lớp học hỏi
thích hợp và những phương tiện khác hiện đang được phổ biến khắp nơi với sự
chuẩn nhận và quan tâm của các vị Chủ Chăn trong Giáo Hội” (DV 25). Giáo dân
được mời gọi tiếp xúc với chính bản văn Kinh Thánh, qua tham dự phụng vụ Lời
Chúa, qua việc đọc Lời Chúa riêng tư, hay qua việc tham dự các khóa học và qua
những phương tiện truyền thông khác.
Giáo Hội Công giáo từ hơn 50 năm nay đã không ngừng muốn cho mọi giáo dân có
cơ hội học hỏi Kinh Thánh dưới nhiều hình thức. Người Công giáo Việt Nam quen
đọc kinh lần chuỗi và thực hành những hình thức đạo đức khác. Có người giáo dân
nghĩ rằng việc học Kinh Thánh là điều khó, là việc dành riêng cho các linh mục tu sĩ,
chính vì thế họ sợ tiếp cận với Sách Thánh. Có người không thấy hứng thú khi đọc
Lời Chúa, nên cuốn Tân Ước vẫn nằm yên một chỗ. Có nhóm thích chia sẻ Lời
Chúa, nhưng lại không thấy cần tìm hiểu xem bản văn Lời Chúa thật sự muốn nói gì.

Để thân quen với Lời chúa, chúng ta cần dành thời gian để học hỏi. Kinh Thánh là
một bộ sách cổ, được viết trong nhiều thế kỷ. Ngay bộ Tân Ước cũng đã cách xa
chúng ta gần hai ngàn năm. Các tác giả Sách Thánh là những người Do-thái sống
trong những thời đại lịch sử khác nhau, sống trong nền văn hóa, xã hội và phụng tự
khác chúng ta. Chính vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi gặp những đoạn văn khó
hiểu và thậm chí gây sốc trong Kinh Thánh. Vô tri bất mộ, để có “lòng yêu mến
nồng nàn và sống động đối với Kinh Thánh” (Hiến Chế về Phụng Vụ số 14) người
giáo dân cần học hỏi không ngừng qua các bài dẫn nhập, các sách chú giải, và những
khóa học.
Đứng trước sự kiện thời nay xuất hiện nhiều giáo phái phổ biến một cách đọc Kinh
Thánh lệch lạc và lèo lái, Đức Bênêđíctô cảnh báo: “Ở đâu các tín hữu không trau
dồi cho mình một sự hiểu biết Kinh Thánh phù hợp với đức tin của Giáo Hội và dựa
trên Truyền Thống sống động của Giáo Hội, thì ở đó người ta để lại một khoảng
trống rỗng mục vụ, là nơi mà các thực tại như các giáo phái có thể gặp được một
vùng đất mầu mỡ để bám rễ” (VD 73). Nói cách khác, để tránh bị lôi kéo bởi các
giáo phái lầm lạc, phải học Kinh Thánh một cách chính thống trong Giáo Hội.
(dongten.net 21.01.2018)
Góc suy tư
Bảy bước đến hạnh phúc
1.Lý luận ít lại, cảm nghiệm nhiều hơn
2.Bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn
3.Nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn
4.Phán xét ít lai, hành động nhiều hơn
5.Đòi hỏi ít lại, chấp nhận nhiều hơn
6.Phàn nàn ít lại, trân trọng nhiều hơn
7.Sợ hãi ít lại, yêu thương nhiều hơn

Khôn ngoan:
Cuộc sống này ngắn lắm!
Vậy thì:
-Hôn chậm thôi
-Cười to lên
-Yêu chân thành
-Và tha thứ thật nhanh
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