
 

 

  Mục  Vụ  

  Tháng 07– 2020 

    

Anh chị em thân mến, 

lâu ngày không dâng thánh lễ tại các cộng 

đoàn làm cho tôi có một cảm giác thiếu 

vắng làm sao đó. Đương nhiên mỗi khi tôi dâng thánh lễ tại một cộng đoàn, tôi chỉ 

có thể gặp được một số anh chị em nào đó mà thôi, không thể gặp hết từng người. 

Tuy thế tôi vẫn cảm thấy là toàn thể cộng đoàn đang hiện diện trong thánh lễ tôi 

dâng và anh chị em vẫn đoàn kết với nhau qua sự hiện diện của những người đang 

có mặt. Qua kinh nghiệm này tôi càng cảm nhận một chân lý mà tôi đã được học 

trong trường thần học: Thánh Lễ làm nên Giáo Hội và Giáo Hội làm nên Thánh Lễ. 

Đời sống cộng đoàn công giáo được sống động xoay quanh Hiến Lễ của Chúa Kito.  

  

Giờ đây mọi người đều mong có được cuộc sống bình thường trở lại. Tuy nhiên nỗi 

lo sợ về sự tái bộc phát bệnh dịch vẫn còn đó. Như cha đã thông báo nhiều tháng 

qua, sinh hoạt phụng vụ của từng cộng đoàn cũng phải có sự đồng trách nhiệm của 

các ban đại diện. Các ban đại diện phải tỉnh thức, quan sát và nghiên cứu tình hình 

tại chỗ của cộng đoàn mình để đề nghị có thánh lễ khi nào. Theo những gì cha nhận 

được thì phần lớn các ban đại diện không dám có thánh lễ trước năm học mới. Các 

ban đại diện lo ngại cho tình hình sức khỏe của những vị cao niên. Vì thế cha sẽ 

không lên chương trình thánh lễ cho tới khi nhận được các đề nghị mới của các ban 

đại diện.  Ngoài ra cuộc hành hương dự trù cùng với giáo đoàn Würzburg đến nhà 

thờ Đức Mẹ Ban Ơn vào ngày 19.07.2020 cũng bị hủy bỏ. Anh chị em thông cảm. 

 

Trong thời gian vẫn còn phần nào cách ly, tôi được biết nhiều anh chị em đã phát 

triển các nhóm đọc kinh qua các phương tiện truyền thông hiện nay. Tôi rất hoan 

nghênh các sáng kiến nhằm gìn giữ tinh thần đạo đức và sự liên đới với nhau. 

 

Do sự kiện các sinh hoạt mục vụ cũng như chương trình dâng thánh lễ phải hủy bỏ 

nên tôi phải rút ngắn thư mục vụ lại . Mong anh chị em thông cảm. Khi nào các sinh 

hoạt mục vụ và thánh lễ có trở lại, tôi sẽ thông báo trong các thư mục vụ dài hơn.  

 

Xin Chúa Giêsu Kito và Đức Mẹ Maria phù giúp từng cộng đoàn, từng gia đình và 

từng người anh chị em. 

Mến. 

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG BẢY 

 

Gia đình chúng ta 
Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành với tình yêu, sự tôn trọng và lời 

khuyên nhủ.  

  

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY 

 

03  Thứ sáu. THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ 

Êphêsô 2,19-22. Gioan 20,24-29. 

05 + CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 

Zacharia 9,9-10; Rôma 8,9.11-13. Mátthêu 11,25-30.. 

11  Thứ bảy. THÁNH BIỂN ĐỨC (BÊNÊĐICTÔ) VIỆN PHỤ, 

BỔN MẠNG CÁC NƯỚC ÂU CHÂU [547]. 

Châm Ngôn 2,1-9. Mátthêu 19,27-29. 

12 + CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. 

Isaia 55,10-11; Rôma 8,18-23. Mátthêu 13,1-23.. 

15  Thứ tư. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, 

Isaia 10,5-7.13-16. Mátthêu 11,25-27. 

16  Thứ Năm. Đức Mẹ núi Carmêlô.  

Zacharia 2,14-17. Mátthêu 12,46-50.. 

19 + CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 

Khôn Ngoan 12,13.16-19; Rôma 8,26-27. Mátthêu 13,24-43. 

22  Thứ tư. THÁNH MARIA MAGĐALÊNA. 

2 Côrintô 5,14-17. Phúc Âm: Gioan 20,1-2.11-18. 

22  Thứ năm. THÁNH BIRGITTA THỤY ĐIỂN, HIỀN MẪU, 

SÁNG LẬP DÒNG [1373], BỔN MẠNG CÁC NƯỚC ÂU 

CHÂU 

Galata 2,19-20. Gioan 15,1-8. 

25  Thứ bảy. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ 

2 Côrintô 4,7-15. Mátthêu 20,20-28 

26 + CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN (Không cử hành lễ 

thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Mẹ Maria) 

1 Vua 3,5.7-12; Rôma 8,28-30. Mátthêu 13,44-52. 

29  Thứ tư. Thánh Martha. 

1 Gioan 4,7-16. Gioan 11,19-27. 

30  Thứ Năm. Thánh Phêrô Kim Ngôn, tiến sĩ Hội Thánh 

Giêrêmia 18,1-6. Mátthêu 13,47-52. 

31  Thứ sáu. Thánh Ignatiô Lôyôla, sáng lập dòng 

Giêrêmia 26,1-9. Mátthêu 13,54-58. 

 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội. 

Đa số các ban đại diện cộng đoàn muốn có 

lại thánh lễ sau kỳ hè khi bắt đầu năm học 

mới. Vì thế lịch trình dâng lễ  sắp tới sẽ là:  

 
Freiburg 11g00 ngày 26.07.2020 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 
  
Frankfurt 14g30 ngày 23.08.2020 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

  
 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

Ngồi 
Ngồi là một tư thế mang nhiều nội dung khác nhau. Kinh Thánh cũng biết đến nhiều 

đến khía cạnh và ý nghĩa của tư thế cầu nguyện này. Trước hết, ngồi biểu lộ sự điềm 

tĩnh, cao quý oai nghiêm và sự khả kính. Và dù là trong tư thế thoải mái, người ngồi 

có thể quan sát được hết mọi chuyện xảy ra chung quanh. So với đứng hầu thì ngồi 

là tư thế của kẻ có uy quyền, của kẻ xét xử phán quyết. Vì vậy, ngai bệ là dấu chỉ 

cho quyền tối thượng và uy lực.  

Ở Đông Phương, các thần linh luôn được mô tả trong tư thế ngồi hướng về con 

người. Dựa theo gương mẫu thời cổ điển, Đức Giáo Hoàng và các giám mục ngồi 

trên cathedra trong nhà thờ. Chủ ngồi tớ đứng (1 Sm 22,6) được sách Các Vua I 

(22,19) nhìn nhận như một phản ảnh của trật tự trên trời mà ngôn sứ Mi-cha nhìn 

thấy; và Thiên Chúa là Đấng Tối Cao ngự trên ngai (Da-ni-en 7,9). Cũng vậy, Đức 

Giê-su sau khi sống lại “được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19). 

Và “khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, 

bấy giờ Người sẽ ngồi trên ngai vinh hiển của Người” (Mt 25,31) để xét xử muôn 

dân. Sách Khải Huyền cũng nói nhiều về “Đấng ngự trên ngai” (Kh 4,2).  

Ngồi cũng là một tư thế quan trọng của các tu sĩ chiêm niệm: Họ chủ ý ngồi để 

chống lại sự hiếu động. Ngồi không yên là kẻ không tập trung được tư tưởng, tinh 

thần và thể xác. Vì thế, ngồi tỏ bày sự bền gan kiên trì và lắng nghe: Gióp “ngồi giữa 

đống tro” để tỏ hiện lòng “kiên quyết trong sự liêm chính của ông” (G 2, 8). Ngồi 

trên tro, ngồi bệt dưới đất còn là dấu chỉ cho sự hạ mình và nỗi ưu phiền (Is 47, 1). 

Maria “cứ ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời Người dạy” (Lc 10,39). Trong phụng 

vụ, người tín hữu ngồi khi lắng nghe bài đọc từ Kinh Thánh, bài giảng, sau khi rước 

lễ hay lúc đọc kinh suy gẫm chung hoặc riêng. 

Góc suy tư. 

4 đoạn Kinh thánh để giao phó mọi vấn đề của bạn cho Chúa 

Những trích dẫn Kinh Thánh này thích hợp để tham khảo trong những lúc bạn gặp 

giông tố trong cuộc đời. Hơn bao giờ hết, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta tìm 

kiếm sự an tĩnh nơi Ngài. 

 

1 - Chúa là Đấng chở che và nơi trú ẩn an toàn 

Thật tuyệt vời khi nhớ đến những điều sau đây trong mọi lúc: 

"ĐỨC CHÚA thật tốt lành, chính Người là thành lũy chở che trong những ngày 

khốn quẫn. Người biết những ai ẩn náu bên Người” (Nakhum 1, 7). 

 

2 – Khi đối mặt với những vấn đề, chống đối và khó khăn 

Trong cuộc sống chúng ta luôn có nhiều vấn đề. Chúng ta không thể nản lòng khi 

thấy những điều ấy xảy ra. Điều quan trọng là đừng để mình mất kiên nhẫn, hãy luôn 

tín thác vào Chúa. 

 

“Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt 

vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt” 

(2Cor 4,8-9). 

 

3 – Tin chắc vào ơn cứu rỗi của Chúa 

Thiên Chúa của sự sống và tình yêu không bao giờ để chúng ta đơn độc. Ngài hành 

động trong mọi nơi mọi lúc. Chúng ta hãy học cách nói như thánh vịnh: 

 

“Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. Địch thù 

đang hằm hằm giận dữ, Ngài ra tay chận đứng, lấy tay uy quyền giải thoát con”  

(Tv 138, 7). 

 

4 - Niềm vui và niềm tin vào Chúa 

Thiên Chúa toàn năng Ngài thấu suốt mọi sự nơi mọi người. Có bao giờ chúng ta 

nghĩ rằng Ngài sẽ rời bỏ chúng ta trong những lúc thử thách không? Không đâu! Các 

bạn hãy vui lên! Thiên Chúa luôn 

lưu tâm đến con cái của mình. 

 

“Chính Chúa là nơi con ẩn náu, 

giữ gìn con khỏi bước ngặt 

nghèo. Khắp bốn bề, Chúa làm 

trổi vang lên những khúc ca 

mừng con được giải thoát”  

(Tv 31, 7). 

 


