
  

 

 Mục  Vụ  

  Tháng 12– 2019 

    

Anh chị em thân mến, 

Khi tháng Mười Hai trở lại, tâm tư của chúng ta sẽ 

trở về với những kỷ niêm tuổi thơ. Điều đó dễ hiểu, 

đó là trong mùa vọng và Giáng Sinh các gia đình 

công giáo chăm sóc trẻ em rất là đặc biệt với một 

tình thương dào dạt. Ngày xưa chỉ trong thời gian 

này trẻ em nhận được nhiều món quà mà suốt cả 

năm các em mơ ước. Ngày nay tại đất nước phương tây, thời tiết bên ngoài trời lanh 

(có khi có tuyết phủ) mà trong nhà đốt (mở) lò sưởi quây quần bên nhau khiến cho 

tâm hồn đứa trẻ được dồi dào ấm cúng. 

 

Khi kể lại những điều vừa viết ở trên tôi chỉ muốn lưu ý anh chị em một điều: trong  

mùa vọng và Giáng Sinh anh chị em hãy để tâm chăm sóc cho gia đình một bầu khí 

đạo giáo ấm cúng và sốt sắng. Thời gian này sẽ in sâu vào tâm hồn trẻ thơ và cả tâm 

hồn người già , người lớn nũa. Chúng ta đừng chỉ quan tâm trong thời gian mùa 

vọng và Giáng Sinh này cho việc trang trí nhà của, chuẩn bị đồ ăn thức uống, tham 

quan Weihnachtsmarkt,  tổ chức nhậu nhẹt với bạn bè, hoạch định đi Urlaub để trốn 

giao tiếp bận rộn….  

 

Trong thời gian này các gia đình công giáo nên xếp đặt để gia đình mình có được 

những buổi tối ấm cúng cùng nhau dâng lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. 

Những gia đình có trẻ em , thanh thiếu niên, nên dành cho các em nhiều phần chủ 

động trong chương trình. Cũng nên nêu cho các em ý thức là cũng trong lúc này 

nhiều trẻ em khác không được hưởng 1 phần nhỏ những gì các em đang hưởng. Giờ 

kinh gia đình như thế vừa là để tạ ơn Thiên Chúa, vừa là để cầu nguyện cho những 

người không được may mắn như chúng ta. 

Tôi biết nhiều cộng đoàn công giáo chúng ta tại bên Đức này có thói quen đóng góp 

đôi chút vào ngày lễ Giáng Sinh cho việc bác ái. Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tinh 

thần tốt đẹp đó cho các em trong nhà trước. Những gì anh chị em muốn đóng góp 

qua cộng đoàn dịp lễ Giáng Sinh cho việc bác ái, thì anh chị em có thể „quyên góp“ 

từ con em trong nhà mình trong mùa vọng sẵn sàng rồi. 

 

Thân mến, 

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG MƯỜI HAI 

Xin cho mỗi quốc gia, biết dùng những biện pháp cần thiết lo cho tương lai của 

những người trẻ nhất, đặc biệt những ai gặp khổ đau, như là một ưu tiên.. 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI HAI 

 

01 + CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Isaia 2,1-5; Rôma 13,11-14a. Mátthêu 24,37-44  

03  Thứ Ba. Thánh Phanxicô Xaviê,  

Bổn mạng các xứ truyền giáo. 

Isaia 11,1-10. Luca 10,21-24. 

04  Thứ Tư. Thánh Gioan Đamascô 

Isaia 25,6-10a. Mátthêu 15,29-37. 

06  Thứ Sáu. Thánh Nikolaus  
Isaia 29,17-24. Mátthêu 9,27-31. 

07  Thứ Bảy.  Thánh Ambrosio  

Isaia 30,19-21.23-26. Mátthêu 9,35 - 10,1.6-8.. 

08 + CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG  
Isaia 11,1-10; Rôma 15,4-9. Mátthêu 3,1-12. 

09  Thứ Hai. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 
Sáng Thế 3,9-15.20; Êphêsô 1,3-6.11-12. Luca 1,26-38. 

14  Thứ Bảy. Thánh Gioan Thánh Giá 

Huấn Ca 48,1-4.9-11. Mátthêu 17,9a.10-13. 

15 + CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG  
Isaia 35,1-6a.10; Giacôbê 5,7-10. Mátthêu 11,2-11. 

22 + CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG  
Isaia 7,10-14; Rôma 1,1-7. Mátthêu 1,18-24. 

24  Thứ Ba. Vọng Giáng Sinh Lễ Đêm 

Isaia 9,1-6; Titô 2,11-14. Luca 2,1-14. 

25 + Thứ Tư. CHÚA GIÁNG SINH  
Lễ Rạng Đông:  Isaia 62,11-12; Titô 3,4-7. Luca 2,15-20. 

Lễ Ban Ngày: Isaia 52,7-10; Do Thái 1,1-16. Gioan 1,1-18 

26  Thứ Năm. Thánh Stefano. Tử Đạo tiên khởi.   
Công Vụ Tông Đồ 6,8-10; 7,54-60. Mátthêu 10,17-22..  

27  Thứ Sáu. Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử. 

1 Gioan 1,1-4. Gioan 20,2-8. 

28  Thứ Bảy. Các thánh Anh Hài 
1 Gioan 1,5 - 2,2.  Mátthêu 2,13-18. 

29 + CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA THẤT. 
Huấn Ca 3,2-6.12-14; Côlôssê 3,12-21. Mátthêu 2,13-15.19-23. 

 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

có giải tội trước giờ lễ 30 phút 

 

Pforzheim 14g30 ngày 01.12.2019 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Wiesbaden 16:00 giờ ngày  (thứ Bảy) 07.12.2019 

 Nhà thờ Mariä Heimsuchung 

Helmholzstr. 58, 65199 Wi-Kohlheck 

Freiburg 12g00 ngày 08.12.2019 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Haiger 16g00 ngày 14.12.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt  

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Karlsruhe 14g30 ngày 15.12.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Haltingen 16:00 giờ ngày 21.12.2019 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Frankfurt 14g30 ngày 22.12.2019 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Breuberg 14g30  ngày 25.12.2019  nhà thờ St. Karl Boromäus,  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad 

Flörsheim 13:00 giờ ngày 26.12.2019  

Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim 

Thánh Lễ mừng Giáng Sinh toàn vùng 

Sau Thánh Lễ không vào hội trường.  

Chúc mừng và chia tay tại sân nhà thờ. 

 

Mannheim 14g30 ngày 29.12.2019 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Sigmaringen 12g00  ngày 05.01.2020  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Wiesbaden  16:00 giờ ngày  (thứ Bảy) 18.01.2020 

 Nhà thờ Mariä Heimsuchung 

Helmholzstr. 58, 65199 Wi-Kohlheck 

Pforzheim 14g30 ngày 19.01.2020 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Haiger 16g00 ngày 25.01.2020  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Frankfurt 14g30 ngày 26.01.2020 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Lm dòng Xito dâng thánh lễ 

Karlsruhe 14g30 ngày 26.01.2020 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Haltingen 16:00 giờ ngày 01.02.2020 nhà thờ St. Maria 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 12g00 ngày 02.02.2020 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Mannheim 14g30 ngày 02.02.2020 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Lm dòng Xito dâng thánh lễ 

Sigmaringen 12g00  ngày 09.02.2020  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

  

Thông Báo I 

 
Khóa học Kito giáo mang tên Cursillo  

Phong trào công giáo mang tên Cursillo tại Âu Châu sẽ tổ chức 2 khóa học tại vùng 

cha tuyên úy Trần Mạnh Nam để giúp giáo dân ôn lại giáo lý Công giáo nền tảng. 

 

  Khóa dành cho giới nam: từ ngày 30.07.2020 đến ngày 02.08.2020  

  Khóa dành cho giới nữ:     từ ngày 06.08.2020 đến ngày 08.08.2020  

Đây là cơ hội để anh chị em tín hữu ôn lại các giáo lý nền tảng của mình. Nếu anh 

chị em nào muốn tham gia xin liên lạc với cha tuyên úy qua Email 

paternam@donbosco.de để cha gởi phiếu ghi danh. Lưu ý, xin liên lạc qua Email, 

đừng qua điện thoại vì cha còn phải dùng Email chuyển lại phiếu ghi danh.  

 

Phong Trào Cursillo Là Gì 

Cursillo là một Phong Trào Công Giáo. 

Thành hình từ cuối thập niên 1940 tại Mallorca, Tây Ban Nha. 

Đã đi vào đời sống đức tin của hằng triệu người Công Giáo trên thế giới. 

Danh xưng chánh thức là Cursillo có nghĩa là khóa học ngắn về Kitô Giáo. 

 

Phong Trào Cursillo đã giúp người Tín Hữu: 

Biết đặt Chúa Giê-Su vào trung tâm điểm của đời sống. 

Luôn hiểu biết về Thiên Chúa và Giáo Hội. 

Khám phá thêm về ơn gọi làm nhân chứng Phúc Âm nơi môi trường trần thế. 

 

Tham gia Phong Trào Cursillo là: 

Để đến với Chúa Ki-Tô; 

Để sống trọn vẹn đời sống Ki-Tô hữu nhiệt thành; 

Để cùng mang tinh thần Phúc Âm vào cuộc sống; 

Để gặp gỡ và nối kết với những người cùng chí hướng 

Kính mời anh chị em tham gia 

mailto:paternam@donbosco.de


Tĩnh Tâm Mùa Vọng  

Nhằm giúp nhiều anh chị em muốn dọn tâm hồn đón Giáng Sinh trong tinh thần tâm 

linh kết hiệp với Chúa, cha Gioan Baotixta Nguyễn Ngọc Thế SJ có tổ chức 2 buổi 

tĩnh tâm, một tại vùng của ngài và một tại vùng cha Dominik Trần Manh Nam. 

Chương trình như sau: 

Ngày 1: 

Thứ Bảy 07.12.2019 từ 10g00 đến 18g00 

Địa chỉ: Cơ sở Zum Guten Hirten 

 Namslauerstr. 9, 90473 Nürnberg  

Ngày 2: 

Thứ Bảy 14.12.2019 từ 10g00 đến 18g00 

Địa chỉ: Kloster Nothgottes (Tu Viện Châu Sơn Việt Nam) 

 Nothgottesstr. 37,  65382 Rüdesheim am Rhein 

Chủ đề của 2 ngày Tĩnh Tâm đều cùng 1 chủ đề:  
„Nào chúng ta cùng thờ lạy Đấng yêu thương!“ 

 

Anh chị em đến tham dự không cần phải ghi danh, nhưng ăn uống thì tự túc.  

Cha Thế và cha Nam chân thành mời anh chị em dành thời giờ cho phần hồn bằng 

cách đến tham dự sốt sắng 1 trong hai hoặc cả 2 ngày này. Chắc chắn sự quảng đại 

của Thiên Chúa sẽ không thua sự quảng đại của anh chị em. Kính mời.  

  

Các khóa Linh Thao cho giáo dân 
KHÓA Linh Thao 3 ngày tháng 03 tại Đức: 

 LM hướng dẫn: Phạm Đức Hạnh, SJ.  

Thời gian: từ chiều thứ năm 19.03.2020 đến Chúa Nhật 22.03.2020  

Địa điểm: Schönstatt-Zentrum Marienpfalz,  

Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim  

 

KHÓA Linh Thao7 ngày tháng 05 tại Đức: 

LM hướng dẫn: Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ. 

Thời gian::từ chiều Chúa Nhật 10.05.2020 đến Chúa Nhật 17.05.2020 

Địa điểm: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 

Vì số chỗ các khóa Linh Thao có hạn,  đề nghị quý ông bà anh chị em có ý định 

tham dự xin thu xếp ghi tên sớm. Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc qua các địa chỉ 

email và số điện thoại trên.  

 

 

Thông Báo II  

 

Ngày tuyên thệ của các Ban Đại Diện nhiệm kỳ mới 

Tất cả 10 cộng đoàn trong vùng Trung và Tây Nam Đức đã có Ban Đại Diện nhiệm 

kỳ mới. Xin chúc mừng tất cả các cộng đoàn. Hầu hết các anh chị em thành viên của 

các ban đại diện mới trong vùng Trung và Tây Nam Đức là những anh chị em hăng 

hái ra ứng cử và được cộng đoàn tín nhiệm. Cầu chúc những anh chị em thành viên 

của các ban đại diện cộng đoàn hưởng được niềm vui và ân thánh khi phục vụ cộng 

đoàn.  

 

Các thánh lễ trong tháng 12 là các thánh lễ tuyên thệ nhậm chức của các ban đại diện 

mới. Xin anh chị em chuẩn bị cho ngày đó trong bầu khí mừng Chúa Giáng Sinh 

đầm ấm và sốt sắng.   

 

Sinh hoạt mừng Tết Nguyên Đán 
Ngày thứ Bảy 25.01.2020 sẽ là ngày mồng Một Tết Canh Tý. Năm nay chúng ta 

không thể tổ chức mừng Tết Nguyên Đán chung cho toàn vùng được. Lý do chính 

yếu là hiện giờ chúng ta không thể kiếm được nơi chốn nào có thể tổ chức thánh lễ 

và văn nghệ cho hơn 300 người được. Như vậy năm nay cha tuyên úy xin mỗi cộng 

đoàn tìm cách tổ chức Tết Xuân cho cộng đoàn mình, nếu có thể, mời các cộng đoàn 

lân cận tham dự.  

 

Nếu cha tuyên úy tuần tự dâng thánh lễ cho 10 cộng đoàn thì việc ăn Tết Nguyên 

đán của chúng ta sẽ phải kéo dài tới 2 tháng. Để tránh rơi vào tình trạng đó, anh chị 

em đã thấy trong lịch trình thánh lễ ở trên có một vài Chúa Nhật có 2 thánh lễ cùng 1 

lúc trong vùng. Chúng ta cám ơn Chúa là các Đan Sĩ dòng Xito tại Nothgottes sẵn 

sàng giúp chúng ta có thánh lễ trong những trường hợp đó, để mọi cộng đoàn đều có 

cơ hội ăn Tết thật gần với ngày Tết tại Việt Nam. Chúng ta chân thành cám ơn các 

Đan Sĩ Xito Nothgotters đã hy sinh để đồng hành với các cộng đoàn chúng Việt 

Nam chúng ta tại vùng này.   

 

Ban Đọc Sách Thánh tại mỗi cộng đoàn 

Cha tuyên úy xin các ban đại diện nhiệm kỳ mới lưu ý để mỗi cộng đoàn chúng ta có 

1 ban đọc sách thánh. Bởi vì số cộng đoàn đông và ở xa nhau nên mỗi năm cha chỉ 

có thể dâng cho mỗi cộng đoàn khoảng chừng 5 thánh lễ. Như vậy số lần đọc sách 

thánh là 5 lần và mỗi lần 2 người đọc hai bài đọc và 2 người đọc Lòi Nguyện Giáo 

Dân. Vì thế cha thấy không thể có gì ngăn trở đến độ không có được 1 ban đọc sách 

thánh.  

Anh chị em trong ban đọc sách thánh có thể tự điều hành sinh hoạt và phân chia 

công việc, không cần phải nại đến người trưởng cộng đoàn ra lệnh thì mới làm. Anh 

chị em nên chia công tác trước cho 5 thánh lễ cả năm. Nhờ thế người đọc có thể 

chuẩn bị tâm hồn, bài đọc và cả trang phục cho xứng hợp .  



Hướng dẫn việc chúc mừng cha tuyên úy trong vùng Trung và Tây Nam Đức 

 

Anh chị em thân mến, trước tiên cha xin cám ơn anh chị em trong các cộng đoàn đã 

quý mến cha nhiều, nên các dịp lễ như Sinh Nhật, Bổn Mạng, Giáng Sinh , Tết…. 

nhiều anh chị em vẫn có thói quen tốt lành của dân tộc Việt Nam là chúc mừng lễ 

cho cha tuyên úy. Cha rất cám ơn và trân trọng với các tâm tình và thái độ đó của 

anh chị em. Cha cũng biết rằng anh chị em cũng giữ thói quen tốt lành đó đối với 

những người thân thuộc trong gia đình cũng như đối với những bạn bè thân quen.  

 

Đó là thói quen rất tốt lành. Cha chỉ muốn thêm vào trong trường hợp của cha 

Dominik Trần Mạnh Nam là xin anh chị em không phải gởi cho cha món quà vật 

chất nào cả trong những ngày đó. Anh chị em chỉ cần gọi điện thoại hay gởi thiệp là 

được rồi. Món quà lớn nhất mà cha mong: đó là anh chị em đi dự thánh lễ cầu 

nguyện cho cha là cha hạnh phúc rồi.  

 

Những gì cha vừa viết cũng có giá trị trên cấp cộng đoàn, nghĩa là các ban đại diện 

không cần bận tâm đến quà cáp cho cha trong những djip kể trên. Xin cám ơn anh 

chị em. Cha T/U.  

 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 

Lời Tiền Tụng 
Được vị chủ lễ đọc hoặc hát sau phần đối thoại: “Chúa ở cùng anh chị em - Và ở 

cùng cha - Hãy nâng tâm hồn lên - Chúng con đang hướng về Chúa - Hãy tạ ơn 

Chúa là Thiên Chúa chúng ta - Thật là chính đáng.” Trong lời kinh này, linh mục 

chủ lễ nhân danh cho cả cộng đoàn tán tụng Thiên Chúa Cha và “cảm tạ Người về 

tất cả công trình cứu chuộc, hoặc về lý do nào đặc biệt, tùy ngày, tùy lễ, tùy mùa 

khác nhau” (55a). Các lời Tiền Tụng thường bắt đầu giống nhau, thí dụ như: “Lạy 

Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi 

lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con.”  

Lời Tiền Tụng kết thúc bằng việc nhấn mạnh sự hiệp nhất giữa phụng vụ trên thiên 

quốc và dưới thế: cộng đoàn cùng hòa chung trong lời chúc tụng tung hô Thiên Chúa 

của các thần Xê-ra-phim “Thánh! Thánh! Chí Thánh!” (Is 6,2tt). Cấu trúc của lời 

tiền tụng như thế có 3 phần: lời dẫn, trình bày công cuộc cứu độ và chuyển tiếp qua 

lời tung hô của cộng đoàn.  

Vào cuối thời thượng cổ, phụng vụ Rô-ma có đến 200 lời Tiền Tụng khác nhau và 

được hạn chế lại còn 14 vào cuối thế kỷ 6. Mỗi lời nhấn mạnh một khía cạnh của 

công cuộc cứu rỗi. Các lời Tiền Tụng mới cũng chứa đựng hai yếu tố căn bản: tán 

tụng và tạ ơn cho toàn thể hành vi cứu độ của Đức Ki-tô; hay rõ hơn: cho toàn bộ 

lịch sử cứu độ từ việc sáng thế đến ngày quang lâm của Ngôi Hai. Như thế, lời tiền 

tụng cũng góp phần loan báo Tin Mừng, nhất là trong phần giữa.                              

Góc suy tư 

Góp nhặt 

 

1. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi lớn lên, 

ta mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ. 

 

2.Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng 

khi lớn lên, ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi thật nhiều. 

 

3.Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua được người khác. Nhưng 

khi lớn lên, ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình. 

 

4. Trên đời này có ba thứ mà người khác không thể cướp được từ chúng ta: Một là 

thực phẩm đã ăn vào dạ dày, hai là lý tưởng giấu trong tim và ba là những cuốn sách 

đã in vào não bộ. 

  

5. Ngựa thường dễ bị khuỵu chân trên những con đường đất mềm, con người dễ ngã 

gục trong những lời đường mật. 

  

6. Trên đời không có sự phân biệt rõ ràng giữa bi kịch và hỉ kịch (hạnh phúc), nếu 

bạn có thể bước ra từ bi kịch, đó là hỉ kịch. Nếu bạn chìm đắm mãi trong hỉ kịch, đó 

là bi kịch. 

  

7. Nếu không đọc sách, đi vạn dặm đường chẳng qua cũng chỉ là một người đưa thư. 

  

8. Khi hàng xóm nhà bạn gảy đàn lúc 2h đêm, chớ vội bực tức. Bạn có thể đợi đến 

4h sáng, sang gõ cửa gọi anh ta dậy và nói rằng bạn rất thích giai điệu anh ta vừa 

chơi. 

  

9. Nếu bạn chỉ biết chờ đợi, sự 

việc xảy ra sau đó chỉ có thể là 

bạn sẽ già đi. 

  

10. Bạn bè thực sự không phải là 

những người có thể ngồi với 

nhau nói chuyện cả ngày không 

hết mà là những người ngay cả 

khi chẳng nói với nhau câu nào 

vẫn không cảm thấy ngại ngùng. 

  

 


