
 

  Mục  Vụ  

  Tháng 04– 2021 

    

Anh chị em thân mến, 

Theo những tin tức hàng ngày trong các đài truyền 

hình hay Radio hoặc báo chí, chúng ta có thể nhận 

thấy nhiều người trong dân Đức tỏ ra cuồng chân, 

chán nản tức tối với những biện pháp phòng chống 

dịch bệnh. Họ khao khát được sống lại „bình 

thường“ như trước. Người ta ước vọng, người ta 

mong chờ, người ta khao khát, người ta muốn 

thoát ra khỏi cuộc sống cô lập vì vi trùng này để trở về cuộc sống „bình thường“.   

 

Hình ảnh xã hội bây giờ mà tôi  mô tả ở trên nhắc nhở cho chính tôi cuộc sống khát 

vọng quê trời của người công giáo. Điều khác biệt là khát vọng quê trời của người 

công giáo không xây trên sự chán chường đời sống hiện tại, nhưng xây dựng trên 

Một Đấng đang sống với ta trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta khát vọng quê trời là 

vì nơi đó chúng ta sẽ sống viên mãn với Chúa Giêsu - Đấng yêu thương chúng ta.  

 

Ngày lễ Phục Sinh kiện cường chúng ta niềm hy vọng này. Niềm tin vào việc 

Chúa Giêsu sống lại mang lại cho chúng ta ý nghĩa cuộc sống. Lễ Phục Sinh mang 

lại cho chúng ta niềm vui để sống, sức mạnh để sống. Có Chúa Giêsu trong cuộc đời 

là đủ cho chúng ta sống và hành động.  

 

Tôi xin anh chị em chúng ta hãy tiếp tục tha thiết cầu nguyện cùng Chúa 

trong cơn dịch bệnh này. Chúng ta cầu nguyện không chỉ cho chúng ta đừng bị 

nhiễm Virus, mà còn cầu cho người khác cũng đừng bị nhiễm Virus. Chúng ta cầu 

nguyện cho những ai chẳng may bị nhiễm thì được sức mạnh để vượt qua và khỏi 

bệnh. Chúng ta cầu nguyện cho những ai đã qua đời vì Virus và xin Chúa an ủi thân 

nhân của họ. Chúng ta cần cầu nguyện cho những người trong ngành y tế như là bác 

sĩ, y tá, những người nghiên cứu thuốc men để chống lại Virus này. Chúng ta cũng 

cầu nguyện cho những người vì bệnh dịch mà đời sống rơi vào rối loạn, thiếu thốn và 

bấp bênh. Chúng ta cầu nguyện cho các chính quyền, những người hữu trách trong 

xã hội trong thời khủng hoảng này.   

  

Cầu chúc anh chị hưởng một Lễ Phục Sinh thánh thiện và tràn đầy ân thánh trong 

mùa Phục Sinh. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.  

Cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG TƯ 

 
Các quyền căn bản của con người. 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang xả thân đấu tranh cho các quyền căn 

bản của con người trong các chế độ độc tài, và thậm chí trong các quốc gia dân chủ 

đang rơi vào tình trạng khủng hoảng.. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ 

 

01  Thứ Năm Tuần Thánh. THÁNH LỄ TIỆC LY.  

Chúa Giê-su Lập Bí Tích Thánh Thể 

Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15 

02  Thứ Sáu Tuần Thánh. KÍNH NHỚ CHÚA GIÊ-SU CHỊU 

CHẾT CHUỘC TỘI NHÂN LOẠI 

Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42. 

03  Thứ Bảy. Ban chiều cử hành Lễ VỌNG PHỤC SINH. 

7 bài đọc Cựu Ước và 

Rm 6,3-11; Mc 16,1-7 

04 + CHÚA NHẬT PHỤC SINH.   

Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4;  Ga 20,1-9 

05  Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. 

Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15. 

11 . CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 

Cv 4,32-35; 1 Ga 5,1-6; Ga 20,19-31 

18 + CHÚA NHẬT III PHỤC SINH  

Cv 3,13-15.17-19; 1 Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48 

23  THỨ SÁU. Thánh Georg – bổn mạng giáo phận Limburg. 

Cv 9,1-20; Ga 6,52-59 

24  Thứ Bảy. Thánh Fidelis từ Sigmaringen 

Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69 

25 + CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.  

Cv 4,8-12; 1 Ga 3,1-2; Ga 10,11-18. 

28  Thứ Tư.  Thánh Luis Grignion de Montfort. 

Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50 

29  Thứ Năm. Thánh Thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na 

Bổn Mạng lục địa Âu Châu 

Cv 13,13-25; Ga 13,16-20 

30  Thứ Sáu. Thánh Pi-ô V, Giáo Hoàng 

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6 

 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội. 

Vì tình hình bệnh dịch mỗi nơi mỗi khác, 

nên cha tuyên úy cần sự cộng tác của các 

ban đại diện mỗi cộng đoàn. Xin các BĐD 

chịu khó theo dõi tình hình địa phương và 

thông tin cho cha.  

 
Flörsheim  17g00 ngày 01.04.2021 nhà thờ St. Gallus 

Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim 

Thứ Năm Tuần Thánh 

Flörsheim 17g00 ngày 02.04.2021 nhà thờ St. Gallus 

Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim 

Thứ Sáu Tuần Thánh 

Flörsheim 18g00 ngày 03.04.2021 nhà thờ St. Gallus 

Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim 

Thứ Bảy Tuần Thánh 

Breuberg 14g30  ngày 04.04.2021  nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Chúa Nhật Phục Sinh 

Mannheim 15g00 ngày 05.04.2021 nhà thờ Guter Hirte,  

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau 

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục sinh 

Haltingen ngày 10.04.2021 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 

79576 Weil am Rhein 

16g00  Giải Tội 

17g00  Thánh Lễ 

Freiburg ngày 11.04.2021 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

10g00 Giải Tội 

11g00 Thánh Lễ 

Haiger  17.04.2021 nhà thờ Herz Jesu 

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg 

15g00  Giải Tội 

16g00  Thánh Lễ 

Frankfurt ngày 18.04.2021 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

13g00 Giải Tội  

14g30 Thánh Lễ. 

Wiesbaden  ngày 25.04.2021 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

11g00  Thánh Lễ 

Karlsruhe 14g30 ngày 02.05.2021 Kirche St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut 

Sigmaringen 12g00  ngày 09.05.2021  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Breuberg 14g30 ngày13.05.29021 nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời 
Pforzheim 14g30 ngày 16.05.2021 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim 

Breuberg 14g30 ngày 03.06.2021 nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa 

Frankfurt ngày 13.06.2021 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

13g00 Giải Tội  

14g30 Thánh Lễ. 

 

Thông Báo I 

Chương trình tuần thánh 
Chúng ta đã được phép cử hành nghi thức phụng vụ tuần thánh tại Flörsheim.  

Năm nay chúng ta không có cơ hội nghe giảng Tĩnh Tâm, nhưng có cơ hội cử hành 

phụng vụ. Tiếc rằng chúng ta chỉ được phép cử hành với con số tham dự viên thánh 

lễ là 60 người mà thôi. Buổi tôn vinh Thánh Giá ngày thứ Sáu tuần thánh năm sẽ cử 

hành lúc 17g00 bên trong nhà thờ St. Gallus. 

Vì thế ai muốn tham dự xin liên lạc với ông chủ tịch cộng đoàn Frankfurt là ông 

Nguyễn Văn Đoán. Phương tiện liên lạc:  

Địa chỉ Email: doan-lan@gmx.de ; Tel: 015228707545  

 

Nghi thức tại gia trong ngày thứ Năm tuần thánh 

Cha đề nghị những gia đình không có cơ hội tham dự thánh lễ thứ Năm tuần thánh 

tại nhà thờ, vì thế tham dự thánh lễ trực tuyến trong Truyền Hình, nên có nghi thức 

rửa tay cho nhau trong gia đình. Nếu anh chị em cử hành nghi thức rửa tay cho nhau 

trong gia đình, tinh thần yêu thương mà Chúa Giêsu ao ước sẽ có cơ hội triển nở.  

 
Ngày ăn chay kiêng thịt. 

Xin anh chị em lưu ý là ngày Thứ Sáu 02.04.2021 là Thứ Sáu Tuần Thánh. Nên xin 

anh chị em lưu ý giữ luật Hội Thánh là hôm đó ăn chay kiêng thịt. 

 

mailto:doan-lan@gmx.de


Thánh lễ cộng đoàn Haiger ngày 17.04.2021 
Vì tình hình dịch bệnh tại địa phương nên chúng ta không rõ có được cử hành Thánh 

Lễ ngày đó hay không. Xin ban đại diện cộng đoàn tiếp tục theo dõi tình hình. Cha 

sẽ báo tin cụ thể cho cộng đoàn trước ngày đó.  

Thông Báo II  

 

 Hướng về Thánh Giuse . 
Buổi Thánh Nguyện kính Thánh Giuse  
Ngày 8/12/2020, nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo Hoàng Pio IX chọn Thánh Giuse 

làm Đấng Bảo trợ Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha  Phanxicô đã ban hành Tông 

thư “Patris corde” – "Trái Tim Người Cha" – và công bố “Năm đặc biệt về thánh 

Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. 

Chúng ta cùng hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Thánh Cả Giuse qua 

buổi Thánh Nguyện "Trái Tim Người Cha" vào ngày Lễ Thánh Giuse Thợ, 1/5/2021, 

lúc 20g-21g30 (giờ Roma). 

Zoom ID: 826 1854 5994 

Code: Giuse 

Youtube: https://youtu.be/xmRL3MO8beE 

Một nhóm Anh chị em Âu Châu kính mời 

 

TĨNH TÂM LINH THAO 
 KHÓA Linh Thao (3 ngày): 

LM hướng dẫn: Phạm Đức Hạnh, SJ. 

Thời gian:   từ chiều thứ năm 15.04.2021 đến Chúa Nhật 18.04.2021 

Địa điểm:    Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, 

                          Josef-Kentenich-Weg1, 76863Herxheim 

                           

 KHÓA Linh Thao Magis (5 ngày): 

LM hướng dẫn: Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ. 

Thời gian:   từ chiều thứ ba 25.05.2021 đến Chúa Nhật 30.05.2021 

Địa điểm:    Sch-Zentrum Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim 

 

Chương trình „Cùng tự học để cuộc đời ý nghĩ hơn“ 

Chương trình này đã thành hình được hơn 1 năm và mỗi ngày một ý nghĩa hơn. 

Chương trình sẽ sinh hoạt khóa tiếp theo từ ngày 13.06.2021. Hạn chót của việc đăng 

ký là  ngày 05.04.2021. Anh chị em muốn tham gia xin ghi danh nơi trang mạng: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOC_H7uuhO2FKnXUnwxZjzlFE5J_

vaU22UOKVuSaApxw8tgQ/viewform   

Năm Thánh kính Thánh Giuse  

 

THÁNH GIUSE VỢ NHƯ THẾ NÀO CHỒNG NHƯ THẾ ĐÓ    

 

Khi được một người hỏi về phẩm cách của Thánh Giuse trong truyền thống Kitô 

giáo, cha cố Francis L. Filas, SJ, chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về chủ đề này, đã 

trả lời đơn giản: "Vợ nào, chồng đó." Thánh Giuse, người đàn ông gần gũi nhất với 

Chúa Giêsu và Mẹ Maria, đáng được mọi người tôn vinh và ngợi khen 

 

Thần học về ơn gọi, phẩm cách, sự thánh thiện và sự cầu thay nguyện giúp của 

Thánh Giuse chỉ bắt đầu nở rộ vào thời trung cổ, và vào thế kỷ XVII là thời kỳ hoàng 

kim. Lòng nhiệt thành của Thánh Têrêxa Avila đối với Thánh Giuse là điều đáng chú 

ý, được thể hiện một cách sống động trong các tác phẩm của thánh nữ, và được trình 

bày trong mười hai tu viện mang tên thánh nữ. 

 

Sự chú ý có nền tảng bắt đầu gia tăng từ các vị giáo hoàng vào cuối thế kỷ XIX. Tất 

cả các vị giáo hoàng của thời hiện đại, từ Đức Giáo Hoàng Piô IX cho đến Đức 

Thánh Cha hiện nay của chúng ta, đều đã ban ra những giáo huấn chắc chắn về 

Thánh Giuse trên các tài liệu chính thức của các ngài. Kể từ năm 1870, Giáo hội 

chính thức thúc đẩy xu hướng mới này khi Đức Giáo Hoàng Piô IX tuyên bố Thánh 

Giuse là Đấng Bảo trợ của Giáo hội Hoàn vũ. Vị Giáo Hoàng kế tiếp, Đức Lêô XIII, 

đã đặt Thánh Giuse trước mắt chúng ta ở một thứ hạng và vị trí được mô tả rõ nét 

nhất trong thông điệp của ngài về Thánh Giuse, Quamquam Pluries (Về lòng sùng 

kính Thánh Giuse), năm 1889: "Không thể nghi ngờ gì rằng, hơn bất kỳ người nào 

khác, Thánh Giuse đã tiến gần đến phẩm giá cao vời của Mẹ Thiên Chúa mà bằng 

phẩm giá đó Mẹ vượt trên tất cả mọi thụ tạo." 

 

 “Được kêu gọi gìn giữ Chúa Cứu Thế, “ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón 

vợ về nhà” (Mt 1,24) Ngay từ những thế kỷ đầu, do cảm hứng từ Tin Mừng, các 

Giáo phụ đã chứng tỏ cho thấy rõ ràng rằng thánh Giuse, như đã ân cần săn sóc đức 

Maria và đã tận tình dạy dỗ đức Kitô trong niềm vui sướng, thì Người cũng là Đấng 

gìn giữ, bảo trợ Thân Mình của đức Kitô, tức là Giáo Hội mà Đức Thánh Trinh Nữ là 

hình bóng và là khuôn mẫu” 

 

Hoàn toàn chắc chắn rằng Thiên Chúa đã không chọn một người đàn ông không 

xứng đáng để làm chồng của Mẹ Maria, người được làm Mẹ Đồng trinh của Thiên 

Chúa. Ngay cả khi Thánh Giuse chỉ là người bảo vệ Đức Maria chứ không phải là 

chồng của Mẹ, thì Ngài vẫn chiếm một vị trí vượt xa bất kỳ người nào khác. Nhưng 

Thánh Giuse là chồng của Mẹ, có tương quan với Mẹ Thiên Chúa trong một cuộc 

hôn nhân trinh khiết không kém xác thực.  

 

https://youtu.be/xmRL3MO8beE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOC_H7uuhO2FKnXUnwxZjzlFE5J_vaU22UOKVuSaApxw8tgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOC_H7uuhO2FKnXUnwxZjzlFE5J_vaU22UOKVuSaApxw8tgQ/viewform


Cuộc hôn nhân được Thiên Chúa thực hiện với mục đích rõ ràng là phục vụ sự nhập 

thể, để Con Thiên Chúa có thể được tiếp nhận và nuôi dưỡng trong sự kết hợp vợ 

chồng thánh thiện đó. Vì trong mọi thụ tạo, Thiên Chúa không thấy ai xứng đáng 

hơn Đức Maria để làm Mẹ Chúa Giêsu, Thiên Chúa không thấy ai xứng đáng hơn 

Thánh Giuse để làm chồng Đức Maria, và có liên hệ với Chúa Giêsu bằng các mối 

dây thiêng liêng của tình phụ tử thực sự. 

 

Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse làm nên Thánh Gia, đơn vị cơ bản của con 

người trong kế hoạch Nhập thể và Cứu chuộc của Thiên Chúa. Các Ngài thuộc về 

nhau trong lịch sử cứu độ. Ba nhân tố này không thể tách rời, và luôn luôn phải được 

nhìn nhận và hiểu biết cùng với nhau về mặt thần học, mục vụ và nghệ thuật của 

Giáo hội. Bản sắc đặc biệt của các Ngài trong kế hoạch của Thiên Chúa có liên hệ 

với nhau. Xem xét các nhân tố đó một cách riêng biệt là điều đáng tiếc và gây hiểu 

lầm. 

 

Chúng ta đừng quên Thánh Giuse. Thánh Giuse đã làm gì cho Chúa Giêsu và Mẹ 

Maria, thì Ngài cũng sẽ làm cho mỗi người chúng ta và cho Giáo hội hoàn vũ. Vợ 

nào, Chồng nấy. 

 

Tu huynh John M. Samaha, S. 

 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 
Nước thánh 

Đúng ra, Thánh Lễ được bắt đầu với Bí Tích Rửa Tội để nhập đạo. Lúc đó, người 

rửa tội đổ nước lên đầu thỉnh nhân và nói: “Tôi rửa T., nhân danh Chúa Cha và Chúa 

con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Nền tảng và việc bắt đầu cuộc sống niềm tin 

Ki-tô Giáo được nhắc lại, khi mỗi khi người tín hữu giơ tay nhúng vào bình nước 

thánh nơi cửa nhà thờ, rồi làm Dấu Thánh Giá nhân danh Chúa Ba Ngôi. Tập tục đạo 

đức này cũng như việc rảy Nước Thánh trên cộng đoàn trong nghi thức Sám Hối đầu 

lễ (Esperge) đã có từ thế kỷ thứ 8. Những cử chỉ này cũng đã được hiểu như là một 

hình thức thanh tẩy nội tâm, hay như một lời cầu xin Thiên Chúa thánh hóa cộng 

đoàn.  

 

Bí tích Rửa Tội là cửa dẫn lối đến Bàn Tiệc Thánh và đến Bí Tích Thánh Thể. Tham 

dự Thánh Lễ là sống bí tích rửa tội, nên chỉ có ai đã được rửa tội thì mới tham dự 

Thánh Lễ cách trọn vẹn. Nước rửa tội dùng để làm dấu nơi cửa nhà thờ đã được làm 

phép trọng thể trong Đêm Phục Sinh - một tục lệ hình như đã có từ hậu bán thế kỷ 3. 

Nước Thánh cũng được dùng trong các nghi thức làm phép khác (nhà cửa, ảnh 

tượng...)  

 

Góc suy tư. 

Đặc điểm của người mạnh mẽ (tiếp theo) 

7. Quan tâm đến việc cải thiện kỹ năng  

Những người mạnh mẽ thường tập trung vào việc cải thiện kỹ năng của họ mà không 

cần tìm kiếm sự công nhận. 

 

8. Sống một cuộc sống đích thực. Người mạnh mẽ là người trung thực với chính 

mình. Hành động không bao giờ mâu thuẫn với lời nói. 

 

9. Bạn thấy khó khăn là cơ hội 

Mọi trở ngại và vấn đề bạn phải đối mặt chỉ là cơ hội cho bạn phát triển. Những 

người mạnh mẽ chấp nhận thách thức để trở nên tốt hơn. 

 

10. Bạn quan trọng mình là ai chứ không phải mình đạt được những gì 

Người mạnh mẽ đặt giá trị thực vào việc họ là ai, không phải những gì họ có.  

 

11. Có thể đứng dậy sau khi ngã xuống 

Thất bại không phải là kết thúc của chặng đường mà là sự khởi đầu. Họ tin rằng con 

đường họ đã chọn cuối cùng sẽ dẫn họ đến thành công. 

 

12. Luôn biết ơn 

Người mạnh mẽ tin rằng họ có nhiều hơn những gì họ cần và luôn biết ơn về điều đó. 

 

13. Tập trung vào những gì bạn biết và làm tốt nhất 

Những người có tinh thần mạnh mẽ dành thời gian của họ, những nỗ lực và nguồn 

lực vào những gì họ có thể làm tốt nhất. 

 

14. Lạc quan nhưng vẫn thực tế 

Người mạnh mẽ luôn luôn hy 

vọng cho những điều tốt nhất, 

nhưng đồng thời họ cũng rất thực 

tế. 

 

15. Sẵn sàng giải quyết vấn đề. 

Họ không phàn nàn về vấn đề 

của mình nhưng bắt tay vào giải 

quyết nó.  

 

16. Luôn sẵn sàng học hỏi. Một ngày mới, một con người mới, hay một kinh nghiệm 

mới luôn là một cơ hội để học hỏi điều gì đó.  

 

 


