
  

 

 Mục  Vụ  

  Tháng 06– 2019 

    

Anh chị em thân mến, 

Tháng Sáu được Giáo hội dành kính Thánh Tâm 

Chúa Giêsu. Thánh Tâm là Chúa Giêsu Đại dương 

Lòng Thương Xót của Ngài, nơi đã tuôn chảy Máu 

và Nước đến giọt cuối cùng, và là nguồn ân sủng 

cho các linh hồn. Sau cuộc Khổ nạn, Sự chết và 

Phục sinh của Chúa Giêsu, các Kitô hửu thời sơ khai đã hiểu rõ tình yêu hy sinh của 

Chúa. Nhưng rồi, theo dòng thời gian, người tín hữu cũng có nhiều lúc nguội lạnh, 

đến với Chúa chỉ với đầu óc khô cằn lý luận. Trong dòng lịch sử Chúa đã nung nóng 

lại trong tâm hồn người tín hữu nhiều lần tình yêu mà thánh Gioan tông đồ cũng như 

các tông đồ đã cảm nghiệm và sống với Chúa. Qua việc Chúa mạc khải cho nhiều vị 

thánh khác nhau, Chúa đã yêu cầu người tín hữu tôn kính Chúa qua hình ảnh trái 

tim. Việc sùng kính này được liên kết với việc rước Mình Thánh Chúa ngày Thứ Sáu 

đầu tháng và làm giờ thánh (chầu Thánh Thể). Việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa được 

lan rộng khắp thế giới qua việc những người tôn sùng Thánh Tâm Chúa đều trải qua 

kinh nghiệm được Chúa chúc phúc , hưởng tràn đầy lòng thương xót Chúa. Chính 

trong lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa mà người tín hữu khám phá ra sự tôn sùng 

lòng thương xót Chúa. Nhiều xứ đạo, nhiều trường học, nhiều nhà thương và nhiều 

tu hội đã lấy tên „Thánh Tâm Chúa Giêsu“ 

 

Anh chị em thân mến, để đáp lại tình yêu Chúa , chúng ta hãy sống như Chúa yêu 

cầu chúng ta. Vì thế anh chị em hãy cố gắng để trong nhà mình có được một tấm 

hình hoặc Thánh Tâm Chúa, hoặc Lòng Thương Xót Chúa. Những dấu hiệu vật chất 

đó sẽ nhắc nhở con mắt tinh thần chúng ta hướng về Tình Yêu Chúa, hướng về quê 

trời của chúng ta.  

 

Khi sống trong tình yêu Chúa chúng ta sẽ được Chúa tăng thêm sức mạnh để can 

đảm thi hành sứ mạng người tín hữu. Trong tinh thần này tôi khuyến khích anh chị 

em nên có nhiều nguoi tham gia ứng cử vào ngày bầu cử Ban Đại Diện. Thánh Tâm 

Chúa là nguồn sức mạnh cho anh chị em. Xin Thánh Tâm Chúa chúc lành cho anh 

chị em. 

Thân mến, 

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

  

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG SÁU 

 

Xin cho các linh mục qua nếp sống giản dị và khiêm tốn, biết dấn thân tích cực 

giúp đỡ những người nghèo khổ nhất.   

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU 

 

02 + CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Cvtđ 7,55-60; Khải Huyền 22, 12-14.16-17.20. Gioan 17,20-26. 

03  Thứ hai. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo tại 

Uganda 

Công Vụ Tông Đồ 19,1-8. Phúc Âm: Gioan 16,29-33. 

05  THỨ TƯ. Thánh Bonifatio – Bổn Mạng nước Đức. 

Cvtđ 26,19-23.  Gioan 15,14-16a.18-20..  

 

09 + CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

Cvtđ 2,1-11; 1 Côrintô 12,3b-7.12-13; Gioan 20,19-23 

10 + THỨ HAI LỄ HIỆN XUỐNG (Lễ buộc tại Đức) 

Cvtd 13,14.43b-52; Khải Huyền 7, 9.14b-17. Gioan 10, 27-30..  

 

11  THỨ BA. Thánh Barnaba Tông Đồ 

Cvtđ 11,21b-26;13,1-3. Mátthêu 5,13-16  

13  THỨ NĂM. Thánh Antôn Pađôva. Tiến sĩ Hội Thánh 

2 Côrintô 3,15 - 4,1.3-6.  Mátthêu 5,20-26. 

16 + CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI  

Châm ngôn 8,22-31; Rôma 5,1-5. Phúc Âm: 16,12-15. 

20 + THỨ NĂM. LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA  
Sáng Thế 14, 18-20; 1 Côrintô 11,23-26.  Luca 9, 11b-17 

21  THỨ SÁU. Thánh Lui Gonzaga.  

2 Côrintô 11, 18.21b-30. Mátthêu 6,19-23 

23 + CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN 

Zacharia 12,10-11;13,1; Galata 3,26-29. Luca 9,18-24. 

24  THỨ HAI. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 

Isaia 49, 1-6; Cvtđ 13,16.22-26. Luca 1, 57-66.80. 

28 + THỨ SÁU. KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Êzêchiel 34,11-16; Rôma 5,5b-11. Luca 15,3-7 

29  THỨ BẢY. THÁNH PHÊRÔ và THÁNH PHAOLÔ 

Cvtđ 12,1-11; 2 Timôthêô 4,6-8.17-18. Mátthêu 16,13-19. 

30 + CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN 

1 Vua 19,16b.19-21; Galata 5,1.13-18. Luca 9,51-62. 

 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

có giải tội trước giờ lễ 30 phút 

 

-Thánh lễ của cộng đoàn Freiburg được chuyển từ Chúa 

Nhật 16.06 sang Chúa Nhật 23.06 

-Thánh lễ của cộng đoàn Sigmaringen được chuyển từ 

Chúa Nhật 23.06 sang Thứ Bảy 03.08 

 

Karlsruhe 14g30 ngày 16.06.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Cha Tuyên úy dâng thánh lễ 

Breuberg 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 

 

Haltingen 16g00 ngày 22.06.2019 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 11g45 ngày 23.06.2019 nhà thờ St. Andreas, 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Karlsruhe 11g30 ngày 14.07.2019  

nhà thờ St. Heinrich und Kunigunde 

Moldaustraße 16, 76149 Karlsruhe-Neureut 

 

Sigmaringen 16g00  ngày Thứ Bảy 03.08.2019  nhà thờ St. Peter und 

Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Freiburg 12g00 ngày 04.08.2019 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

 

Haiger 16g00 ngày 24.08.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Frankfurt 14g30 ngày 25.08.2019 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

 

Wiesbaden  11g45 ngày 01.09.2019 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Linh mục dòng Xitô dâng thánh lễ 

Pforzheim 14g30 ngày 01.09.2019 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Cha Tuyên úy dâng thánh lễ 

Frankfurt-

Niederrad 

15g30 ngày thứ Bảy 07.09.2019 

Kirche Mutter vom Guten Rat 

Bruckfeldstr. 51, 60528 Frankfurt/ Main-Niederrad 

Limburg 10g15 ngày 08.09.2019 Dom Zu Limburg 

Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn 

Hành hương viếng nhà thờ chính tòa Limburg 

Haltingen 16g00 ngày 14.09.2019 nhà thờ St. Maria, 

 Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

CĐ tổng hợp 

tĩnh tâm 

16g00 ngày 15.09.2019 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Karlsruhe 14g30 ngày 15.09.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Mannheim 14g30 ngày 22.09.2019 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Großzimmer 15g00 ngày 29.09 nhà thờ  St. Bartholomäus 

Thánh lễ tạ ơn Kỷ Niệm Bí Tích Hôn Phối 

 

Breuberg 12g30  ngày 03.10.2019  nhà thờ St. Karl Boromäus,  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad 

Freiburg 12g00 ngày 06.10.2019 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Sigmaringen 12g00  ngày 13.10.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Haiger 16g00 ngày 19.10.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Wiesbaden  11g45 ngày 20.10.2019 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Rosbach 14g30 ngày 26.10.2019 Sankt Michael,  

Preulgasse 27, 61191 Rosbach. 

Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

 

Frankfurt 14g30 ngày 27.10.2019 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Herxheim 11g00 ngày 01.11.19 Schönstatt-Zentrum. Marienpfalz,  

Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim 

Karlsruhe 14g30 ngày 15.09.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Mannheim 14g30 ngày 10.11.2019 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Pforzheim 14g30 ngày 17.11.2019 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Haltingen 16g00 ngày 23.11.2019 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 



Thông Báo I 

Cha Tuyên úy vắng mặt 

Cha tuyên úy đi nghỉ hè từ ngày 24.06.2019 đến ngày 12.07.2019 

Và cùng phái đoàn đi hành hương Medjugoje từ 20.07 đến 27.07.2019 

Trong những ngày này sẽ không liên lạc được với ngài.  

 

Cộng đoàn Karlsruhe có thánh lễ tháng này sớm hơn thường lệ và tại nhà thờ 

khác, vì lý do sau thánh lễ cộng đoàn sẽ tổ chức buổi pick-nick nướng thịt để gây 

tình thân ái trong cộng đoàn.  

 

Mỗi cộng đoàn sẽ tự ấn định ngày bầu Ban Đại Diện để đến tháng 11 việc bầu 

cử trong vùng Trung và Tây Nam Đức được hoàn tất  Đến tháng 11 chúng ta có 

được danh sách các Ban Đại Diện cho năm phụng vụ mới.  

 

Thông Báo II  

 

Sinh hoạt phụng vụ cho thiếu nhi  tại cộng đoàn Wiesbaden  

Cộng đoàn Wiesbaden đã bắt đầu từ Chúa Nhật 02.06.2019 chương trình sinh hoạt 

phụng vụ cho thiếu nhi. Khi cộng đoàn tham dự thánh lễ trong nhà thờ, các em thiếu 

nhi được hướng dẫn trong một phòng bên cạnh để học hỏi riêng về giáo lý. Xin chúc 

mừng cộng đoàn đã mạnh dạn dấn thân cho các em. Xin Chúa chúc lành cho cố gắng 

của anh chị em.  

 

Unser Junger Chor ca đoàn tuổi trẻ 

Các bạn trẻ đã thử gặp nhau 2 lần đầu tiên vào Chúa Nhật 19.05 và 26.05 tại 

Wiesbaden với tinh thần vui tươi cởi mở. Xin các phụ huynh tiếp tục nâng đỡ cố 

gắng của các bạn trẻ.   

 

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 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

Lễ đã xong,  

chúc anh chị em đi bình an   
Theo truyền thống phụng vụ Rô-ma, Thánh Lễ được kết thúc với lời: “Ita, missa 

est!” - nghĩa là “Hãy đi, đây là kết thúc!” Tự nguồn gốc, lời này được sử dụng trong 

lãnh vực dân sự thời Rô-ma như một công thức để kết thúc một buổi họp. Chữ missa 

được dùng trong Thánh Lễ từ đó. Và dần dần, “lời cuối” này của Thánh Lễ đã trở 

nên cách gọi cho cả Thánh Lễ, giống như trong nhiều ngôn ngữ Châu Âu: mass, 

messe.  

 

“Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an” là một cách giải thích cho lời kết thúc đó, khi 

sự từ giã được mang tính hòa giải ấm cúng. Phụng vụ Byzanz cũng mang ý nghĩa 

tương tự: “Chúng ta về trong bình an.” Vì lời kết thúc Thánh Lễ đã được nối kết với 

việc ban phép lành từ rất sớm, nên missa được hiểu như là một phép lành Chúa ban 

cho người tham dự lễ. Ơn lành mà người tham dự lễ đón nhận luôn cũng là một trách 

nhiệm; missa vì thế được hiểu như một sự sai đi, là missio. Hiểu như vậy, missa 

không chỉ là kết thúc, mà là một khởi đầu của việc sống chứng nhân. Đời sống của 

Ki-tô hữu phải là “Thánh Lễ nối dài”: lãnh nhận những hồng ân và Tin Mừng cứu độ 

của Thiên Chúa để loan báo và chia sẻ cho người khác. Bình an và hiệp nhất phải 

thành xương thành thịt trong cuộc sống hằng ngày người tham dự Thánh Lễ; khi họ 

“trở về với công việc tốt lành của mình, vừa ngợi khen và chúc tụng Chúa” (57b).  

 

Sau lời giải tán cộng đoàn, linh mục chủ lễ hôn bàn thờ như trước khi bắt đầu lễ, rồi 

cùng các người giúp lễ chào kính bàn thờ mà ra về (125). Trong mùa Phục Sinh, lời 

“Lễ đã xong ...” được nối kết với lời tung hô phục sinh “Ha-lê-lui-a”. Theo tập tục 

phổ biến, cộng đoàn còn có thể hát một bài kính Đức Mẹ và đọc kinh kết thúc. 

 

Góc chia sẽ 

Lời cầu nguyện hằng ngày cho các linh mục 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu 

Xin Chúa nhìn dung mạo của Chúa Kitô và vì tình yêu đối với Người, 

Đấng vốn là Linh Mục Thượng Tế vĩnh viễn. 

Xin Chúa thương xót các linh mục của Chúa. 

 

Lạy Thiên Chúa hết lòng xót thương, Xin Chúa nhớ đến các ngài chỉ là những con 

người yếu đuối và mỏng dòn. 

Xin khơi động trong các ngài ơn kêu gọi của các ngài, một ơn vốn hiện diện nơi các 

ngài nhờ việc đặt tay của giám mục. 

Xin Chúa giữ các ngài thật gần với Chúa kẻo kẻ thù thắng lướt các ngài, 

để các ngài không bao giờ làm bất cứ điều gì bất xứng với ơn gọi cao cả của các 

ngài, dù là vi phạm nhỏ nhoi nhất. 



Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa cho các linh mục trung thành và sốt sắng của 

Chúa 

Cho các linh mục bất trung và tẻ lạnh của Chúa. 

Cho các linh mục của Chúa đang lao nhọc tại quê hương hay ở ngoại quốc tại các xứ 

truyền giáo xa xôi. 

Cho các linh mục của Chúa đang bị cám dỗ. 

Cho các linh mục của Chúa đang cô đơn hiu quạnh. 

Cho các linh mục trẻ của Chúa. Cho các linh mục già của Chúa. 

Cho các linh mục ốm đau của Chúa. Cho các linh mục đang hấp hối của Chúa. 

Cho linh hồn các linh mục của Chúa đang ở trong luyện ngục. 

 

Nhưng trên hết, con xin phó thác cho Chúa các linh mục thân thiết nhất của con. 

Linh mục đã rửa tội cho con, linh mục đã giải tội cho con, 

linh mục con từng giúp lễ cho và từng cho con rước Mình và Máu Thánh Chúa. 

Linh mục đã dạy dỗ và huấn giáo con. 

Hoặc đã giúp đỡ và khuyến khích con, mọi linh mục con mang ơn cách này hay cách 

khác, 

 

Nhất là Cha, Linh Mục Thượng Phẩm. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giữ các ngài gần 

trái tim Chúa, và chúc phúc cho các ngài cách tràn đầy ở đời này cũng như đời đời 

mai sau. Amen 

 (Giám mục Robert C. Morlino) 
 

Góc suy tư 

ĐIỀU KỲ DIỆU MANG TÊN TÌNH YÊU  

Nếu ta yêu một người 

mà người ấy không yêu lại, 

hãy cứ dịu dàng với bản thân 

vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. 

Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn 

chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi. 

 

Nếu một người nào đó yêu ta 

nhưng ta lại không yêu người ấy, 

hãy tôn trọng điều đó 

vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, 

        … nhưng hãy nhẹ nhàng 

từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. 

Đừng nhận để không gây đau khổ. 

 

Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình… 

Mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc 

ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau. 

Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, 

thì đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. 

Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. và rồi ta sẽ hiểu. 

Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà là tình yêu chọn lựa ta. 

 

Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm 

là hãy đón nhận tình yêu  

với tất cả những điều kỳ diệu của nó khi tình yêu đến. 

Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta,  

hãy cảm nhận từng hơi thở của nó 

Nhưng… rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế. 

 

Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu nơi ta, 

Hãy mang tình yêu đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, 

Hãy mang tình yêu đến cho thế giới xung quanh mình 

bằng mọi cách mà ta có thể làm được. 

 

Có những người đang yêu đã sai lầm ? 

 

Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, 

họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. 

 

Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, 

 

Họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, 

hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân. 

 

Họ quên đi điều kỳ diệu nhất của tình yêu, 

"tình yêu là một món quà" và nó chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . 

 

Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình. 

 

Mãi mãi tình yêu là một điều 

bí mật. 

Hãy tận hưởng niềm hạnh 

phúc khi tình yêu đến ngự trị 

trong ta, dù chỉ một khoảnh 

khắc của cuộc đời mình 

 

Chúc bạn luôn yêu và luôn 

được yêu ! 


