Mục Vụ
Tháng 05– 2019
Anh chị em thân mến,
Vào Chúa Nhật Phục Sinh tôi đã thốt lên: „Trời ơi,
Chúa thương nước Đức quá! Chúa ban cho nước Đức
vào ngày lễ Phục Sinh được thời tiết đẹp. Mọi người
trên nước Đức đều được hưởng nắng đẹp ngày phục
Sinh cho dù giữ đạo hay không giữ đạo.“ Một ngày Chúa Nhật đẹp! Tôi thấy rất
đúng như những gì chúng ta suy niệm trong tuần thánh vừa qua: Thánh Gioan nói:
„Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban tặng người Con Một cho chúng
ta.“(Gn3,16). Nếu Chúa đã ban tặng người Con Một cho chúng ta, chúng ta còn sợ
thiếu điều gì? Chúng ta thật hạnh phúc vì chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, vì
Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc trong Ngài. Ngài yêu thương chúng ta, bất kể
chúng ta sống ra sao đi nữa. Vì thế trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có quyền tin rằng,
Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta. Chúng ta cần chúc tụng Chúa luôn luôn về
điều này. Chúng ta cần cám ơn Chúa luôn về điều này.
Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta cảm nghiệm được là Thiên Chúa đang yêu thương
chúng ta, chúng ta sẽ không quảng ngại yêu thương con cái, không quảng ngại dạy
cho con cái chúng ta biết rằng Chúa đang yêu thương chúng.
Vì thế anh chị em hãy cố gắng khuyến khích con cái mình tham gia vào các sinh
hoạt mà cộng đoàn tổ chức. Cụ thể là cộng đoàn vùng đang cố gắng bát đầu một ca
doàn giới trẻ, anh chị em nên cổ động con cái mình tham gia. Điều đó rất ich lợi cho
các em.
Nhiều anh chị em cảm thấy khó khăn để cắt nghĩa giáo lý cho con cái, lo sợ con cái
bỏ đạo. Vậy anh chị em cần làm cái gì bây giờ? Tôi nghĩ là trước tiên các bậc cha
mẹ cần trao dồi thêm về kiến thức giáo lý của mình. Hãy tham dự những buổi cấm
phòng, giảng thuyết mà cộng đoàn tổ chức. Vùng chúng ta có những khóa Linh Thao
cũng là cố ý giúp các bậc cha mẹ trao dồi thêm đời sống đạo, để có thể dạy dỗ con
cái nhiều hơn về tình yêu Chúa. Anh chị em nên thu xếp để tham dự các khóa này.
Vì chúng ta sẽ bầu lại các ban đại diện cộng đoàn vào dịp mùa Thu năm nay, nên tôi
sẽ cố gắng trình bày trong phần cuối các thư mục vụ năm nay một vài tài liệu về Ban

Đại Diện, để anh chị em có một cái nhìn hiểu biết về Ban Đại Diện. Qua đó anh chị
em sẽ thấy đó là một môi trường giúp ta xây dựng nước Chúa rất cụ thể. Làm việc
trong Ban Đại Diện là một hồng ân Thiên Chúa. Tuy đòi hỏi những cố gắng hy sinh,
nhưng lại là một công việc đẹp lòng Chúa. Tôi hy vọng là anh chị em sẽ ý thức được
điều đó và hăng hái ứng cử trước ngày bầu cử.
Xin Đức Mẹ Maria ban cho từng người, từng gia đình và từng cộng đoàn được cảm
nghiệm ơn Phục Sinh của Đức Kitô trong tháng Hoa này. .
Thân ái.
Cha T/U. Dominik Trần Mạnh Nam
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG NĂM

Xin cho Giáo Hội tại Phi Châu, qua sự dấn thân của các thành viên, trở nên
men hiệp nhất giữa các dân tộc và dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM
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THỨ TƯ. THÁNH GIUSE THỢ
Côlôssê 3,14-15.17.23-24. Mátthêu 13,54-58.
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THỨ NĂM. Thánh Athanasio
Công Vụ Tông Đồ 5,27-33. Gioan 3,31-36.
Thứ sáu. THÁNH PHILÍPPHÊ VÀ GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ.
1 Côrintô 15,1-8. Gioan 14,6-14..
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CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Cvtd 5,27b-32.40b-41; Khải Huyền 5,11-14. Gioan 21,1-19.
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Cvtd 13,14.43b-52; Khải Huyền 7, 9.14b-17. Gioan 10, 27-30..
Ngày Cầu Nguyện cho ơn thiên triệu.

19
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THỨ HAI. Đức Mẹ Fatima
Isaia 61,9-11. Luca 11,27-28
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
Cvtd 14, 21b-27; Khải Huyền 21,1-5a. Gioan 13,31-33a.34-35..
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
CVTD 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23. Gn 14,23-29..

30
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THỨ NĂM. LỄ CHÚA LÊN TRỜI
Công Vụ Tông Đồ 1,1-11; Êphêsô 1,17-23. Luca 24,46-53.

Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ

Breuberg

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

Karlsruhe

Haiger

11g30 giờ ngày 01.05.2019.
ChauSon Nothgottes 37, 65385 Rüdesheim Rhein
14g30 ngày 05.05.2019 thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen
Linh mục Xito dâng thánh lễ
14g30 ngày 05.05.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut
Cha Tuyên Úy dâng thánh lễ
16g00 ngày 11.05.2019 nhà thờ Maria Himmelfahrt
Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

Haltingen
Sigmaringen
Karlsruhe

Limburg

Rosbach
Banneux

Freiburg

Mannheim

Speyer Dom

Breuberg

Wiesbaden
Aschaffenburg
Karlsruhe

Freiburg

11g00 Ngày 12.05.2019
Rue de L´Esplanade 57,
4141 Banneux (Sprimont), Belgien
18g00 Ngày thứ Bảy 18.05.2019 tại nhà thờ St. Konrad
Rennweg 47, 79106 Freiburg im Breisgau
Internationaler Gottesdienst
14g30 ngày 19.05.2019 nhà thờ St. Pius,
Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim
10g00 ngày 26.05.2019
Nhà thờ chính tòa Speyer
Domplatz , 67346 Speyer
Cộng đoàn Việt Nam được mời tham dự đông đảo
12g30 ngày 30.05.2019 Chúa Lên Trời
nhà thờ St. Karl Boromäus,
Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt
11g45 ngày 02.06.2019 nhà thờ St. Josef,
Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden
08+09+10.06.2019 Đại Hội niềm tin của người
Công Giáo Việt Nam trên nước Đức
14g30 ngày 16.06.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut
Linh Mục Xito dâng thánh lễ
11g45 ngày 16.06.2019 nhà thờ St. Andreas,
Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
Cha Tuyên Úy dâng thánh lễ

09g00 ngày 20.06.19 Lễ Mình Máu Thánh Chúa
nhà thờ St. Karl Boromäus,
Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt
Rước kiệu Mình Thánh Chúa chung với giáo xứ Đức
16g00 ngày 22.06.2019 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
12g00 ngày 23.06.2019 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
11g30 ngày 14.07.2019
nhà thờ St. Heinrich und Kunigunde
Moldaustraße 16, 76149 Karlsruhe-Neureut
10g15 ngày 08.09.2019 Dom Zu Limburg
Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn
Hành hương viếng nhà thờ chính tòa Limburg
14g30 ngày 26.10.2019 Sankt Michael,
Preulgasse 27, 61191 Rosbach.
Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Thông Báo I
Pick-Nick cho toàn vùng
Kính mời anh chị em trong toàn vùng Trung và Tây Nam Đức đến dự ngày PickNick truyền thống hàng năm tại Tu Viện Xitô Châu Sơn Nothgottes vào ngày
01.05.2019 . Chúng ta sẽ bắt đầu bằng thánh lễ ngoai trời lúc 11g30. Sau đó họp
mặt hàn huyên để kết tình thân trong anh chị em tín hữu với nhau
HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ BANNEUX (Vương quốc Bỉ)
Chúa Nhật 12.05.2019
11.00 giờ rước kiệu
12.15 giơ thánh lễ, dâng hoa
15.30 giờ chặng đàng thánh gía
16.30 Chầu thánh thể, hôn kính Xương các Thánh tử đạo VN
Anh chị em có thể mang theo các chai hoặc thùng để mang nước Đức Mẹ về nhà.
Những ai sống tại Karlsruhe và vùng phụ cận có thể ghi danh đi xe Bus chung:
Ghi danh về chị Kim Liên.
Email: kim_lien1965@yahoo.de / Tel: 0151 67104670
Những ai sống tại Frankfurt và phụ cận có thể ghi danh đi xe Bus chung
ghi danh về chị Lệ Hằng Tel 06003 2739990 / hd 0176 43258726.
Thánh lễ tại Pforzheim ngày 30.06.2019
Vì lý do hoàn cảnh địa phương nên thánh lễ này hôm đó sẽ không còn trong lịch
trình nữa. Anh chị em sẽ kiếm và đề nghị một ngày khác thay thế.

Thông Báo II
Ca đoàn giới trẻ
Unser Junger Chor für DHCG
Chorprobe in Wiesbaden
Datum: 19. Mai.2019 + 26. Mai 2019
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Wo: Pfarrei St. Peter und Paul
Alfred-Schumann-Straße 29, 65201 Wiesbaden
Motto: Gemeinschaft stärken, Neu Menschen kennenlernen, Glauben spüren, dabei
sein, Spaß beim Lobpreis, lebendiger Austausch
Anmeldung bei Thao My bis zum 05.Mai 2019
(Vorname, Name, Geburtsdatum, Handynummer, ggf. Stimme z.B. Sopran)
Email: jugendchorwiesbaden@outlook.de
Handynummer: 01779111828
LINH THAO
II/ KHÓA LINH THAO (ưu tiên cho những người mới):
LM hướng dẫn: Giuse Maria Cao Gia An SJ.
Thời gian: (3 ngày) từ chiều thứ năm 20.06.2019 đến Chúa Nhật 23.06.2019
Địađiểm:Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim
Ghi danh: : – ôb. Trương Xuân Sao => nguyenthitiet@gmx.net
– anh Xuân Vũ => xvdt@gmx.net
– cô Thanh Trang => tn.linhthao@yahoo.de
Điện thoại: 0049 6144 3950; 0049 170 33 33 671
III/ KHÓA BẠN ĐƯỜNG ĐỒNG HÀNH:
(khóa học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đồng hành. Không phải khóa Linh Thao)
LM hướng dẫn: Giuse Maria Cao Gia An SJ.
Thời gian: (3 ngày) từ chiều thứ năm 27.06.2019 đến Chúa Nhật 30.06.2019
Địađiểm:Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim
Ghi danh: – như trên.
Đại Hội Công Giáo lần thứ 43
Chủ đề: Hãy Lắng Nghe “ Habt ein hörendes Herz!“ (vgl 1. Kön 3,9 / Joh 11,27)
Từ ngày 08.06.2019 đến ngày 10.06.2019, tại Frankenstolz Arena & Berufschule.
Seidelstr. 2 – 63741 Aschaffenburg.
Thuyết Trình Viên: Cha Giuse Bùi Quang Minh S. J. (dòng Tên)
và Cha Francis Trần Công Phán Salesian Don Bosco hướng dẫn cho Giới trẻ.
Sẽ không nhận các ghi danh sau khi hết thời hạn đến ngày 05.05.2019.
Lệ phí tham dự:
Từ 4 đến 9 tuổi: 20€ Từ 10 tuổi trở lên: 30€
Lệ phí ghi danh tại ĐHCG: 50€

Góc học hỏi: Giáo lý về Thánh lễ

Lạy Chiên Thiên Chúa, ...
Chiên Thiên Chúa là hình ảnh của Đức Giê-su trong Tân Ước: Người là Chiên Vượt
Qua. Theo Gio-an, cái chết trên thập tự của Đức Ki-tô làm nền tảng cho truyền thống
đó: Đức Ki-tô bị giết vào buổi trưa ngày lễ Vượt Qua, lúc mà trong Đền Thờ theo
luật Mô-sê các chiên bị sát tế. Cũng như các chiên hiến tế được ăn khi ống chân
không bị đập bể, các người lính đã không đánh giập ống chân Đức Giê-su, bởi vì
“các việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh” (Ga 19,31-36).
Gio-an Tiền Hô đã xác định: Đức Giê-su chính là “Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,29.36)
và chính Người cũng đã hiểu như vậy. Vì trong bữa tiệc Vượt Qua Người nói: “Anh
em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy; hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu
Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26,26tt).
Truyền thống Ki-tô Giáo vẫn luôn tuyên xưng Đức Ki-tô là Chiên Vượt Qua. Người
tín hữu được “cứu chuộc nhờ bửu huyết của con chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức
Ki-tô”, để trở thành một dân tộc, một “vương quốc Tư Tế mới”, mà dâng những tế lễ
thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa. Như dân Do-thái xưa được cứu thoát khỏi Ai-cập,
người tín hữu đã được giải thoát khỏi “miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền”,
trở nên “hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan
truyền những kỳ công của Người” (1 Pr 1,19; 2,5-9).
Đó là một cuộc Xuất Hành thiêng liêng. Được cứu thoát bằng Máu Con Chiên, họ
chiến thắng Sa-tan và có thể ca khen “bài ca của Mô-sê và bài ca của Con Chiên”
(Kh 12,11;15,3tt) Thánh Phao-lô nhắc nhở các tín hữu tại Cô-rin-tô: vì “Đức Ki-tô
đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua”, nên họ là “bánh không men”, nghĩa là sống
với lòng tinh tuyền chân thật (1 Cr 5,7tt).
Trong Kinh Thánh Tân Ước, hình ảnh Chiên Con được sách Khải Huyền dùng đến
nhiều nhất để diễn tả quang cảnh ngày Quang Lâm. Trong đó, những nét chính của
hình ảnh Đức Ki-tô là Chiên Vượt Qua được giữ, nhưng nhấn mạnh sự đối lập to lớn
giữa sự yếu ớt của con chiên bị hiến tế và quyền lực mà Chiên đón nhận khi được
nâng cao trên trời.

Tìm Hiểu Về Ban Đại Diện Cộng Đoàn
Hội Đồng Giáo Xứ tại Việt Nam
Theo tinh thần mới của CĐ Vaticanô II (Sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân 26), hiện nay
trong giáo xứ, Giáo Hội muốn có hai tổ chức giáo dân giúp đỡ cha xứ trong việc
mục vụ và quản trị kinh tế giáo xứ: Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Kinh Tế (GL.
536-537). Trong thực tế trên thế giới, Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ vẫn chỉ là mong
ước của các vị mục tử.
I. CẤU TRÚC HĐGX VIỆT NAM 1670-1880.

Khi các thừa sai Dòng Tên thành lập các cộng đoàn bền vững đầu tiên, dân tộc VIỆT
NAM đã có một tổ chức xã hội chặt chẽ theo hệ thống đại gia đình và làng xã. Mỗi
họ, gia tộc đều có hội đồng gia tộc, gồm các ông trùm – trưởng tộc, lo việc quản trị
của hương hỏa, nhà thờ họ, bàn thờ, tủ thờ, sổ gia phả – thế phả và các đồ dùng tế tự.
Hội đồng gia tộc được luật pháp (Bộ luật Hồng Đức; Gia Long) công nhận quyền
quản trị tài sản và cả quyền xét xử.
Do tinh thần gia tộc và làng xã rất cao, những người VIỆT NAM thế kỷ XVII
thường theo đạo Công Giáo từng nhóm lớn, toàn bộ một họ hay một làng. Họ lập tức
hình thành "họ đạo" và bầu ra "các trùm họ" để coi sóc "họ đạo" và "nhà thờ họ", lo
giữ "sổ họ" và làm "sổ gia đình". Công đồng Dinh Hiến 1670 chia địa phận Đàng
Ngoài làm 9 "xứ" để giao cho 9 thầy giảng vừa tiến chức linh mục (duới quyền 3
linh mục thừa sai). Mỗi xứ có một thầy giảng làm trưởng ban tài chính, nhưng do
"cha xứ" chịu trách nhiệm với địa phận; trong các họ đạo vẫn do các trùm họ tự điều
hành.

- Tài sản đất đai của giáo hội bị mất quá nhiều, không còn cần đến nhóm
"biện việc" quản trị;
- Ảnh hưởng của HĐGX các xứ di cư do dân bầu có uy tín và tích cực hơn;
- Ảnh hưởng của các nhóm tông đồ giáo dân thịnh hành….

Tổ chức "trùm họ", theo mẫu hội đồng gia tộc và hội đồng hương xã lúc đó, có các
ưu điểm không chối cãi được qua lịch sử:
- Có khả năng tồn tại và bảo vệ cộng đoàn qua các thời kỳ khó khăn, vắng bóng linh
mục lâu năm;
- Có uy tín lớn trong cộng đoàn và thực sự đóng góp rất lớn trong việc xây dựng tinh
thần cộng đoàn, nắm vững tình hình dân Kitô giáo;
- Tổ chức linh hoạt việc thờ phượng;
- Đóng góp công của rất nhiều cho cộng đoàn, rất ít khi thâm lạm của chung ….
Tuy nhiên Tổ chức trùm họ cũng có những nguy cơ thường xuyên đi ngược tinh
thần của Giáo Hội:
- Coi linh mục chỉ là một pháp sư được mời tới lo tế tự khi cần;
- Coi mình là đại diện chính thức của họ đạo;
- Coi trọng các hình thức hội hè đình đám mị dân hơn là những công việc căn bản
của dân thánh: Phụng vụ chính thức, học hỏi và truyền bá Phúc Âm, bác ái cộng
đoàn;
- Chỉ lo cho họ mình, tách rời và đóng kín khỏi môi trường những người ngoại….

Góc suy tư

Tổ chức trùm họ có công lớn với lịch sử GH Việt Nam và còn bền vững đến hôm
nay như một đặc điểm truyền thống và ưu thế của GH Việt Nam.

II. Giáo Hội miền Bắc sau năm 1954
Sau năm 1954, do thiếu các linh mục và thầy giảng, HĐGX dần dần tự lo
việc tổ chức và quản trị giáo xứ.
III. Giáo Hội miền Nam sau năm 1954
Sau Công Đồng Vatican II, các Giám Mục Miền Nam Việt Nam lo nghĩ đến
việc cải tổ Hội Đồng Quý Chức, vì những nguyên nhân rõ rệt:

Không có điều kiện để ban hành một Directorium cho mọi giáo phận, các
Đức Giám Mục tạm giải quyết bằng quy chế riêng biệt của từng giáo phận.
Đặc điểm của các quy chế mới là:
- Nhấn mạnh việc do dân bầu hơn;
- Chú trọng đến khả năng cộng tác vào hoạt động mục vụ.
Như thế, tổ chức HĐGX vừa là điều bắt buộc theo Giáo Luật (Điều 536-537),
vừa là một truyền thống của Giáo Hội Việt Nam.

Được yêu thương
„Hạnh phúc đầu tiên của một đứa trẻ, chính là nó ý thức được rằng, nó đang được
yêu thương” (thánh Don Bosco)
„Thật là hạnh phúc, khi yêu thương con cái. Và hạnh phúc hơn nữa, khi được con cái
yêu thương“. (vô danh)
„Một con người có thể là cô đơn, mặc dù con người ấy được nhiều người yêu mến,
nếu như con người ấy không là „người yêu quý nhất“ của một ai đó.“ (Anna Frank)
„Nếu bạn đang yêu và đang được yêu, đó là bạn đang sống.“ (vô danh)
„Con người được tạo dựng để
được yêu thương. Đồ vật được
tạo dựng để được xử dụng. Nỗi
bất hạnh của nhân loại do bởi
người ta đổi ngược: Đồ vật được
yêu mến và con người bị xử
dụng.” (vô danh)
„Hạnh phúc, khi một người được
yêu mến, cho dù người đó như thế nào đi nữa“ (Francois Lelord)
„Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì
khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.“ (Gioan 3,16)

