
 

 

 

  Mục  Vụ  

  Tháng 08– 2020 

    

Anh chị em thân mến, 

nếu bây giờ có ai đó loan báo trên các phương tiện truyền thông là họ vừa tìm được 

thuốc chữa bệnh Corona tận căn, thì tin đó sẽ được nhân loại coi là “Tin Mừng“ cho 

thế giới, là „Tin Cứu Thế“. Tôi tin chắc là mọi người đang ngóng trông chờ đợi tin 

mừng này. Và đương nhiên tôi cũng tin rằng khi nghe được tin này, chắc chắn nhiều 

người sẽ không tin ngay, mà sẽ đi tìm các trang mạng, các nguồn truyền thông khác 

nhau để kiểm chứng tin mừng này. Ý tưởng này nhắc chúng ta nhớ một chân lý mà 

người ta đã bỏ vào xó nhà:  chúng ta cần một vị Cứu Thế đến cứu chúng ta. Chúng ta 

không thể tự mình cứu mình. Ngay vấn đề sức khỏe mà chúng ta cũng không thể tự 

mình đứng vững, phải trông chờ mong đợi, thì vấn đề cứu rỗi đời đời làm sao chúng 

ta có thể một mình đạt được.  

  

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến độ đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta. 

Chúa Con đã xuống thế làm người và ở giữa chúng ta. Đó là Đức Giêsu Kitô. Ngài 

đã chết và sống lại để cứu chúng ta khỏi bệnh dịch của tội lỗi.  Ngài đã ban cho 

chúng ta Lời của Ngài cũng như Mình Máu của Ngài làm thuốc chữa chúng ta khỏi 

bệnh dịch tội lỗi. Ngài cũng ban cho chúng ta Giáo Hội như nơi chúng ta nương náu 

và chữa bệnh cũng như phục hồi sau cơn bệnh dịch tội lỗi.  

 

Trong xã hội có nhiều người có khuynh hướng chống lại các luật lệ, với lý do là 

muốn tự do. Thế nhưng tự do đến mấy cũng phải chấp nhận luật đeo khẩu trang, luật 

giữ khoảng cách tối thiểu… Điều đó cho thấy không có tự do tuyệt đối trên trần gian 

này đến độ không đếm xỉa đến luật Chúa được.   

 

Trong tháng này Giáo Hội hân hoan mừng lễ Đức mẹ Hồn Xác Lên Trời vì đây là 

dấu hiệu của sự viên mãn của ơn cứu độ mà Chúa Kitô mang đến cho nhân loại. Khi 

mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời, chúng ta tăng cường thêm lòng tin của chúng ta vào việc 

Chúa cứu chúng ta khỏi bệnh dịch tội lỗi. Chúng ta cảm tạ Chúa và xin Đức Mẹ phù 

giúp chúng ta. Xin Chúa và Đức Mẹ gìn giữ gia đình anh chị em xác hồn an mạnh.  

 

Mến. 

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG TÁM 

 

Cầu cho những người đang sống và làm việc trên biển. 

 

Xin Chúa ban cho những người đang sinh sống và làm việc trên biển được các thủy 

thủ, các ngư phủ và gia đình của họ cảm thông.  

  

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM 

 

01  Thứ Bảy. Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri 

Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12. 

02 + CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN 

Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 

04  Thứ Ba. Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê 

Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14. 

05  Thứ Tư.  

Cung hiến vương cung thánh đường Đức Maria tại Roma 

Gr 31,1-7; Mt 15,21-28 

06  Thứ Năm. LỄ CHÚA HIỂN DUNG 

Đn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,1-9 

08  Thứ Bảy. Thánh Đa Minh.  

Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20. 

09 + CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 

1 V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33. 

10  Thứ Hai. LỄ THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. 

2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26. 

11  Thứ Ba. Thánh Clara.  

Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14 

12  Thứ Tư. Thánh Gioana Frances de Chantal 

Ed 9,1-7;10,18-22; Mt 18,15-20 

14  Thứ Sáu. Thánh Maximilian Maria Kolbe 

Ed 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12 

Lễ chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 

1 Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28. 

15  Thứ Bảy. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 

Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56. 

16 + CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN 

Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28 

20  Thứ Năm. Thánh Bê-na-đô, viện phụ 

Ed 36,23-28; Mt 22,1-14 



 

21  Thứ Sáu. Thánh Piô X, Giáo hoàng 

Ed 37,1-14; Mt 22,34-40 

22  Thứ Bảy. Đức Maria Trinh Nữ Vương 

Is 9,1-6; Lc 1,26-38 

23 + CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN 

Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16, 13-20. 

24  Thứ Hai. LỄ THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ 

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51 

27  Thứ Năm. Thánh nữ Mô-ni-ca 

1 Cr 1,1-9; Mt 24,42-51 

28  Thứ Sáu. Thánh Augustinô, Giám mục 

1 Cr 1,17-25; Mt 25,1-13. 

29  Thứ Bảy. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyết 

Gr 1,17-19; Mc 6,17-29 

30 + CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 

Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 

 

Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội. 

Sau khi nhận được tin tức của một số ban 

đại diện cộng đoàn muốn có lại thánh lễ sau 

kỳ hè, cha sắp đặt tạm thời lịch trình dâng 

lễ  sắp tới sẽ là:  

 
Frankfurt 14g30 ngày 23.08.2020 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Karlsruhe 14g30 ngày 07.06.2020 nhà thờ St. Heinrich und Kunigunde 

Moldaustraße 16, 76149 Karlsruhe-Neureut 

Wiesbaden  11g00 ngày  06.09.2020  Nhà thờ Mariä Heimsuchung 

Helmholzstr. 58, 65199 Wi-Kohlheck 

Sigmaringen 12g00  ngày 13.09.2020  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 
Mannheim 14g30 ngày 20.09.2020 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Breuberg 12g30 ngày 03.10.2020 nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

Người đọc sách 
Từ thế kỷ 10, đọc Kinh Thánh trong nhà thờ là nhiệm vụ của “Thầy Hai”; nghĩa là 

người đã lãnh “chức thứ hai” trong phẩm trật gồm bốn chức. Đó là: chức giữ cửa, 

chức đọc sách, chức trừ quỷ và chức giúp lễ. Sau khi canh tân phụng vụ thì chỉ còn 

lại hai chức: đọc sách và giúp lễ. Chức vụ đọc sách xuất phát từ một nhiệm vụ thi 

thoảng của các thành viên biết đọc trong cộng đồng Do-thái hay Ki-tô Giáo thời sơ 

khai (Lc 4,16-20). Cho đến thế kỷ thứ 3, đọc sách là một nhiệm vụ của giáo dân, 

trước khi trở thành một công việc của giáo sĩ với một nghi thức nhận chức riêng. 

Đến thế kỷ thứ 5, người đọc sách có chỗ dành riêng trong nhà thờ. Thật vậy, việc 

này đã là một thành phần trong phụng vụ Ki-tô Giáo trong những thế kỷ đầu, như 

Giustinus Tử Đạo (+165) tường trình. Hippolyt (+235) cũng đã nhắc đến việc ủy 

quyền và hướng dẫn người đọc sách.  

Ở Tây Phương, các thiếu niên được tuyển chọn cho công việc phụng vụ này từ thế 

kỷ thứ 4. Đặc biệt tại Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Châu Phi, những trường lớp đào tạo 

riêng được thành lập. Công Đồng Vaison (529) và Toledo (531) cũng khuyên lập các 

“Trường đào tạo người đọc sách” (schola lectorum) ngay tại các nhà xứ. Tiểu chủng 

viện của thế kỷ thứ 16 là một nối tiếp truyền thống đó. Sau đó, việc đọc sách trong 

các nghi thức phụng vụ được các phó tế và trợ tế đảm nhiệm. Ngày nay, mỗi giáo 

dân có thể thi hành nhiệm vụ đọc các bài từ Kinh Thánh trong phụng vụ. Chỉ có bài 

Tin Mừng (Phúc âm) là dành cho linh mục hay phó tế.  

 

Góc suy tư. 

Nhận biết và cảm tạ hồng ân 

Trong giao tế hằng ngày, người đời vẫn biết đền ơn đáp nghĩa. Hôm nay anh mời tôi 

bữa cơm, mai đây thế nào tôi cũng tìm cách mời lại. Nay anh viếng thăm tôi, mai 

đây tôi sẽ tìm dịp đáp lễ. Bạn giúp tôi việc nầy, mai kia tôi tìm cách giúp lại bạn việc 

khác. “Có qua có lại mới toại lòng nhau”, “bánh ít đi, bánh quy lại.” Trong giao tế 

đời thường, người đời luôn biết xử đẹp với nhau. Vậy mà trong tương quan với 

Chúa, Chúa ban cho chúng ta vô vàn phúc lộc, chúng ta đã làm gì để đáp lại ân lộc 

Chúa chưa? 

Hai tiếng cám ơn làm ấm lòng 

người nghe và làm tăng thêm 

giá trị của người nói.  

Lạy Chúa Giê-su, 

Tất cả những gì chúng con có 

đều là quà tặng Chúa ban. 

Chúng con tạ ơn Ngài.  

(Linh mục Inhaxiô Trần Ngà) 


