
 

 

  Mục  Vụ  

  Tháng 10– 2020 

    

Anh chị em thân mến, 

Thành phố Flörsheim – nơi tôi ở - có ngày thứ 

Hai cuối tháng Tám là ngày lễ nghỉ của toàn 

thành phố. Hôm đó mọi cửa tiệm, các ngân hàng đều đóng cửa. Dân chúng tham dự 

1 thánh lễ long trọng, sau đó có rước kiệu Thánh Thể trên các con đường  khu phố 

cổ. Ngay năm nay, mặc dù là thời Corona, truyền thống này vẫn tiếp tục. Đương 

nhiên là thành phố tổ chức rất quy củ, giữ mọi luật lệ quy định của thời Corona. Đây 

là một 1 lời hứa của thành phố từ 353 năm nay để tạ ơn Chúa vì năm 1666 đã nhận 

lời cứu thành phố khỏi cơn dịch tàn khốc.Thành phố Oberammergauer cũng có 1 lời 

khấn: vì Chúa cứu họ khỏi cơn dịch tàn khốc, họ trung thành cứ mỗi 10 năm 1 lần 

trình diễn vở tuồng „cuộc khổ nạn của Chúa Kito“. Đây là cuộc trình diễn nổi tiếng 

trên thế giới và  bắt đầu từ năm 1634 đến nay. Những điều kể trên nhắc nhở cho con 

người thời đại chúng ta là Thiên Chúa có quyền năng cứu chúng ta khỏi mọi thiên tai 

hoạn nạn nếu chúng ta cầu xin với lòng thành tín.  

 

Trong lịch sử Giáo Hội, người tín hữu phải nhiều lần đói diện với các nguy hiểm đến 

sự hiện hữu của mình. Một phương thế giúp người tín hữu chúng ta được cứu thoát 

khỏi mọi hiểm ngay, đó là kinh Mân Côi, còn được gọi là lần hạt Mân Côi.  

 

Kinh Mân Côi chứa đựng các mầu nhiệm Đức Tin căn bản và xử dụng nhiều Thánh 

Kinh trong đó. Lần hạt Mân Côi cũng xây dựng bầu khí gia đình đạo dức thiêng 

liêng. Anh chị em đừung ngại việc nhắc đi nhắc lại 1 lời kinh. Hiện thời trong các 

thể lại âm nhạc, người ta thường hay nhắc đi nhắc lại các điệu nhạc. Bởi vì khi đọc 

kinh con tim chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng chứ không phải chỉ có khối óc.  

 

Tôi mong muốn rằng các gia đình nên tổ chức lần hạt trong gia đình mỗi buổi tối trở 

lại. Nếu gia đình nào thành công trong việc cầu nguyện đặc biệt này, gia đình đó sẽ 

gần gũi với Chúa Giêsu, với Mẹ Maria và nối kết yêu thương mọi gười trong gia 

đình với nhau.   

 

Tôi xin dâng toàn thể các cộng đoàn chúng ta, các gia đình và từng người anh chị em 

trong tay Đức Mẹ Mân Côi.  

Mến. 

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG MƯỜI 

 

Cầu cho sứ mệnh của giáo dân trong Giáo Hội 

Chúng ta cầu nguyện cho giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, nhờ phép rửa tội, được tham 

gia nhiều hơn vào các lãnh vực hữu trách trong Giáo Hội.  

  

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI 

 

01  Thứ Năm. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 

Is 66,10-14c; Mt 18,1-5. 

02  Thứ Sáu. Thiên Thần Bản mệnh. 

Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10 

04 + CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN 

Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43. 

06  Thứ Ba. Thánh Bruno.  

Gl 1,13-24; Lc 10,38-42. 

07  Thứ Tư. Đức Mẹ Mân Côi 

Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4. 

11 + CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 

Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 

14  Thứ Tư. Thánh Calistus I.  

Gl 5,18-25; Lc 11,42-46. 

15  Thứ Năm. Thánh Têrêsa thành Avila. 

Ep 1,1-10; Lc 11,47-54. 

16  Thứ Sáu. Thánh Magarita Maria Alacoque 

Ep 1,11-14; Lc 12,1-7. 

17  Thứ Bảy. Thánh Ignatio thành Antiokia  

Ep 1,15-23; Lc 12,8-12. 

18 + CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN 

Chúa Nhật Truyền giáo 

Is 45,1.4-6; 1 Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21. 

22  Thứ Năm. Thánh Giáo Hoàng Joan Phalo II 

Ep 3,14-21; Lc 12,49-53 

25 + CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN 

Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40 

28  Thứ Tư. Thánh Simon và thánh Giuda tông đồ. 

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19 

31  Thứ Bảy. Đức Mẹ ngày thứ Bảy 

Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11 

Chiều : Thánh lễ Vọng kính các thánh Nam Nữ. Lễ Trọng 

 



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:  

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

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Karlsruhe 14g30 ngày 04.10.2020 nhà thờ St. Heinrich und Kunigunde 

Moldaustraße 16, 76149 Karlsruhe-Neureut 

Linh Mục Châu sơn cử hành 

Pforzheim 14g30 ngày 04.10.2020 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim 

Cha Tuyên Úy cử hành 

Haltingen 18g00 ngày 10.10.2020 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 

79576 Weil am Rhein 

Freiburg 11g00 ngày 11.10.2020 nhà thờ St. Andreas 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Frankfurt 14g30 ngày 25.10.2020 nhà thờ St. Anna 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Herxheim  11g00 ngày 01.11.2020 Schönstatt-Zentrum. Marienpfalz,  

Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim 

  

  

Mannheim 15g00 ngày 15.11.2020 nhà thờ Guter Hirte,  

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau 

 

Thông Báo 

Thánh lễ tại Mannheim. 

Vì nhà thờ St. Pius được sửa chữa và trong thời gian sửa chữa không thể được xử 

dụng. Vì thế chúng ta sẽ có thánh lễ tại nhà thờ Guter Hirte. Thánh Lễ lúc 15 giờ. 

Chỗ ngồi cho giáo dân khoảng 160 chỗ. Trạm xe S-Bahn và xe Bus ngay bên cạnh 

nhà thờ.  Chúng ta cám ơn Chúa đã cho chúng ta có cơ hội gặp nhau dự thánh lễ.  

 

Thánh Lễ tại Herxheim  mừng đại lễ  Các Thánh Nam Nữ 

Anh chị em nào muốn tham dự xin ghi tên tại anh Đồng – trưởng cộng đoàn 

Mannheim. Email: dongvu@arcor.de    Tel. 0176 9562 6140  .Tối đa 30 người.  

Góc suy tư. 

Tâm tình ngày Lễ Giỗ Cố TT Diệm… 

Hằng năm vào dịp lễ Các Thánh bên Công giáo, những người Việt Nam yêu nước, 

yêu tự do, dân chủ ở trong nước cũng như hải ngoại không thể quên cuộc biến loạn 

01.11.1963. Vị Tổng Thống chính danh của nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam đã bị 

bức tử, kéo theo hệ lụy chiến tranh tàn khốc trên quê hương và cuối cùng Cộng sản 

Bắc Việt đã áp đặt một thể chế độc tài toàn trị lên toàn lãnh thổ kể từ ngày 30.4.1975 

cho đến nay… 

 

Cộng đồng người Việt hải ngoại vì Cộng sản đã phải ly hương hay đồng bào còn ở 

lại nơi quê nhà phải chịu muôn vàn đau khổ. Mọi người đều tiếc thương Chí Sĩ Ngô 

Đình Diệm, người đã quên mình, nhận lãnh trách nhiệm lo cho người dân được sống 

ấm no, hạnh phúc, lo cho đất nước được thái bình, dân chủ, tự do trong 9 năm lãnh 

đạo quốc gia. 

 

Tổng Thống và Bào đệ đã bị thảm sát, các chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống trong 

cuộc biến loạn, những người đã chết vì nghĩa cả cho quê hương và dân tộc mãi mãi 

được Tổ quốc ghi ơn và muôn dân mến mộ, Suốt 57 năm trôi qua, tại quốc nội dù 

dưới chế độ độc tài cộng sản, người dân vẫn âm thầm làm lễ cầu nguyện và tưởng 

nhớ, ở hải ngoại rất nhiều nơi đã tổ chức lễ giỗ Cố Tổng Thống. Tại thành phố 

Frankfurt Đức quốc với sự cộng tác, liên đới giữa các đoàn thể, cộng đoàn, chúng ta 

cũng tổ chức, dâng thánh lễ cầu nguyện và sinh hoạt tưởng niệm các chiến sĩ và 

đồng bào đã hy sinh nhân ngày lễ giỗ Cố Tổng Thống 1.11. hằng năm. 

 

Vì đại dịch Coronavirus Lễ giỗ lần thứ 57. Cố TT Diệm và sinh hoạt tưởng niệm 

năm nay không thể thực hiện, tuy nhiên vào ngày 25 tháng 10 năm 2020 trong thánh 

lễ tại Sankt Anna của Cộng đoàn Frankfurt vẫn cầu nguyện theo ý chỉ của lễ giỗ 

hàng năm. Vì lý do dịch bệnh, số người tham dự có giới hạn nên chúng ta sẽ hiệp ý, 

hướng lòng về quê hương Việt 

Nam trong tâm tình tưởng nhớ 

và cầu nguyện cho Cố TT, Bào 

đệ ông và các chiến sĩ cùng đồng 

bào đã qua đời được an nghỉ trên 

nơi Hằng Sống. Xin Chúa ban 

cho đất nước và dân tộc Việt 

Nam sớm thoát khỏi ách Độc tài 

Cộng sản hôm nay.  

 

Trân trọng cảm ơn. 

Ban Tổ Chức Lễ Giỗ Cố TT Diệm. 

 

 

mailto:dongvu@arcor.de

