
 

  Mục  Vụ  

  Tháng 05– 2021 

    

Anh chị em thân mến, 

Thời gian gần đây tôi nhận thấy câu hỏi 

được nghe nghiều nhất là „đã chích ngừa 

chưa?“ . Có lẽ đây là một nguồn hy vọng 

trong cuộc sống. Từ một hy vọng người ta tiếp tục hy vọng tiếp. Hy vọng sau khi 

chích ngừa sẽ có thể thăm viếng nhau, hy vọng sau chích ngừa sinh hoạt buôn bán sẽ 

trở lại như xưa…Cuộc sống được thúc đẩy bởi các nguồn hy vọng.   

Trong lịch sử Giáo Hội chúng ta đã có được những bằng chứng là chúng ta có 1 

nguồn cậy trông vô bờ bến. Đó là Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội và 

là Mẹ từng người chúng ta. Đức Mẹ luôn là nguồn hy vọng cho Giáo Hội và cho 

người tín hữu trong mọi cơn nguy biến, khó khăn.  

 

Một thử thách lớn hiện nay cho nhân đức Hy Vọng của chúng ta là tình hình bệnh 

dịch hiện nay. Chúng ta hãy nhớ lại là chúng ta đang có một niềm hy vọng lớn lao. 

Chúng ta hãy tin tưởng vào người Mẹ mà Chúa đã trao cho chúng ta.  

 

Cha cũng xin nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta 

cùng nhau cầu nguyện Kinh Mân Côi mỗi ngày để xin Chúa chấm dứt dịch bệnh. 

Ngài nhắc nhở việc cùng nhau chiêm ngắm và suy niệm gương mặt của Chúa Kitô 

cùng với trái tim Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta, sẽ làm cho chúng ta hiệp nhất hơn như 

một gia đình thiêng liêng và sẽ giúp chúng ta vượt qua thử thách này. 

 

Bên cạnh việc đọc kinh Mân Côi, tôi đề nghị anh chị em cũng nên làm việc bác ái. 

Việc bác ái không có nghĩa là phải bỏ tiền của. Nhưng việc bác ái đây cha muốn nói 

là chúng ta nên có sự quan tâm đến những người lân cận chúng ta. Hiện nay có một 

số bạn trẻ từ Việt Nam qua Đức để theo học các khóa huấn luyện của chính phủ Đức, 

để sau này có thể phục vụ trong nhiều ngành sinh hoạt tại Đức. Những bạn trẻ đó 

đương nhiên là gặp nhiều khó khăn, có khi có cả những cú sốc khi bắt đầu sống trong 

một môi trường mới, một nền văn hóa mới. Xin anh chị em hãy quan tâm để ý và 

nâng đỡ những bạn trẻ đó, nhất là các nâng đỡ tinh thần. Trong quá khứ chúng ta đã 

nhiều lần nhận được nâng đỡ, chúng ta cũng hãy nâng đỡ người khác.  

 

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 NĂM 

 
Lãnh vực tài chính. 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các người hữu trách về lãnh vực tài chính, để họ cộng 

tác với các chính phủ điều khiển lãnh vực tài chính và bào vệ mọi người khỏi những 

nguy biến trong lãnh vực này. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM 

 

01  Thứ Bảy. Thánh Giuse Thợ .  

St 1,26-2,3 ; Mt 13,54-58 

02 + CHÚA NHẬT V PHỤC SINH  

Cv 9,26-31; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,1-8. 

03  Thứ Hai. THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ.  

1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14 

09 + CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.   

Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1 Ga 4,7-10; Ga 15,9-17 

12  Thứ Tư. Thánh Nereus und Achilleus. Thánh Pankratius.  

Kh. 7,9-17; Mt 10,17-22. 

Ban chiều: Vọng lễ Chúa Giêsu lên trời. 

13 + THỨ NĂM. CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI 

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16,15-20 

Khởi đầu Tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần. Mỗi 

ngày sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một 

kinh Sáng Danh; kinh Tin Kính, và kinh Chúa Thánh Thần. 

16 + CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. 

Cv 1,15-17.20a.20c-26; 1 Ga 4,11-16; Ga 17,11b-19. 

20  Thứ Năm. Thánh Bernhardin von Siena  

Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26 

23 + CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.   
Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23 

24 + Thứ Hai. Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh. 

Cv 1,12-14; Ga 19,25-34 

26  Thứ Tư. Thánh Phi-lip Nê-ri 

Hc 36,1.4-5a.10-17; Mc 10,32-45 

29  Thứ Bảy. Thánh Phao-lô VI, Giáo hoàng. 

Hc 51,12-20; Mc 11,27-33 

30  CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. LỄ CHÚA BA NGÔI 

Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 

 



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.  

 
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 

Haltingen ngày 22.05.2021 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 

79576 Weil am Rhein 

16g00  Giải Tội 

17g00  Thánh Lễ 

Flörsheim 14g30 ngày 23.05.2021 Nhà thờ St. Gallus 

Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim  

Thánh Lễ mừng Chúa Thánh Thần. Mọi người trong 
vùng của cha Nam đều có thể đăng ký.  

Mannheim 15g00 ngày 24.05.2021 nhà thờ Guter Hirte,  

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau 

Thứ Hai sau lễ Hiện Xuống 

Haiger 29.05.2021 nhà thờ Herz Jesu 

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg 

15g00  Giải Tội 

16g00  Thánh Lễ 

Freiburg ngày 30.05.2021 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

10g00 Giải Tội 

11g00 Thánh Lễ 

Breuberg 10g00 ngày 03.06.2021 nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa chung với giáo xứ Đức 
Thánh Lễ ngoài trời 

Wiesbaden  ngày 06.06.2021 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

11g00  Thánh Lễ 
Frankfurt ngày 13.06.2021 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

13g00 Giải Tội  

14g30 Thánh Lễ. 

Karlsruhe 14g30 ngày 20.06.2021 Kirche St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut 

Flörsheim 14g30 ngày 27.06.2020 Nhà thờ St. Gallus 

Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim 

 Thánh lễ mừng 25 năm linh mục của cha tuyên úy. 

Mọi người trong vùng cha Nam đều có thể đăng ký. 

  

 

Thông Báo I 

 

Thay đổi giờ lễ tại Breuberg 
Ngày 03.06.2021 nhân dịp lễ Mình Máu Thánh Chúa cha xứ giáo xừ Breuberg là cha 

Josef Schachner có nhã ý mời cộng đoàn Việt Nam tham dự thánh lễ chung với cộng 

đoàn sở tại. Thánh lễ được cử hành ngoài trời nên không giới hạn. Anh chị em có thể 

đến đó ngày hôm ấy rồi ghi danh cũng được. Tuy nhiên xin anh chị em cứ vẫn ghi 

danh trước nơi anh Tâm – cộng đoàn Breuberg để chúng ta có được 1 danh sách 

hoàn chỉnh có thể trao ngay cho giáo xứ, tạo tiếng tốt cho cộng đoàn Việt Nam 

chúng ta. Thánh lễ sẽ  cử hành lúc 10g00 sáng. 

 

Thánh Lễ mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. 

Theo truyền thống của người công giáo Việt Nam trên nước Đức này, chúng ta có 

ngày Đại Hội Công giáo người Việt nam mỗi năm vào ngày lễ Chúa Thánh Thần 

Hiện Xuống. Năm nay vì lý do dich bệnh nên Đại Hội Công Giáo không thể tổ chức 

được. riêng vùng của cha, cha mới xin được xử dụng nhà thờ St. Gallus để cử hành 

thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần. Vì số chỗ ngồi có giới hạn, nên cần có đăng ký. 

 

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  

Nguyện Xin Chúa Thánh thần liên kết chúng ta.  

 

mailto:doan-lan@gmx.de


Thư gửi các Trưởng Ban Đại Diện các Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam         

vùng Trung và Tây Nam Đức. 

Kính thưa anh chị em trách nhiệm trưởng các cộng đoàn vùng Trung và Tây Nam 

Đức. 

Được phép cha tuyên úy tôi xin phép đề nghị với anh chị em là chúng ta tìm một 

ngày thuận tiện để họp online qua Zoom với nhau vì có 2 đề tài chúng ta cần bàn 

gấp: 

1. Cha tuyên úy vừa có một biến cố bất ngờ là bị nghẹt tim, xe cứu cấp đưa vào 

bênh viện giải phẩu khẩn cấp. Nhà dòng Don Bosco muốn biết là trong tương lại khi 

có những biến cố tương tự, họ sẽ liên lạc với ai? 

 

2. ngày 30.06.2021 cha tuyên úy mừng 25 năm ngân khánh linh mục. Vùng 

chúng ta chung tay mừng cha như thế nào? 

 

Tôi xin phép cha tuyên úy để anh chị em cho tôi xin số điện thoại hầu có thể làm 

thành một nhóm liên lạc khi khẩn cấp. Nếu có thể được xin anh chị em gởi số điện 

thoại cho tôi qua địa chỉ Email: doan-lan@online.de hoặc qua số điện thoại 0152 

2870 7545, WhatsApp hay Viber. 

Ngày họp của chúng ta sẽ có cha tuyên úy nói lời khai mạc, sau đó chúng ta cùng 

nhau thảo luận riêng với nhau về các đề tài nêu trên. 

 

Kính thư. 

Nguyễn Văn Đoán 

BĐD Cộng đoàn Frankfurt và vùng phụ cận 

 

Ngày Họp Mặt Giáo Hội Đại Kết 2021 

Năm nay giáo Hội Công Giáo và Tin Lành cùng tổ chức chung ngày Họp Mặt Giáo 

Hội Đại Kết tại Frankfurt từ ngày 13.05 đến ngày 16.05.2021. Vì lý do dịch bệnh nên 

ngày hội được thu lại qua hình thức Digital – Truyền Hình. Vì sự đa dạng của tổ 

chức, nên xin anh chị em theo dõi qua các thông tin tại nhà xứ Đức nơi mình sống. 

Dù theo dõi hay không theo dõi, xin anh chị em cũng cầu nguyện để người dân Đức 

trung thành với Đức Tin chân chính. 

 

Thông Báo II  

 

THÁNG ĐỨC MẸ 

Đức Ma-ri-a là Mẹ của Giáo Hội bởi vì chẳng những là mẹ của Đức Giê-su Ki-tô và 

cộng tác mật thiết trong chương trình cứu độ “khi Con Thiên Chúa mặc lấy nhân tính 

từ Mẹ để qua các mầu nhiệm của xác phàm mà giải thoát loài người khỏi tội” (LG 

55) nhưng bởi vì Mẹ “sáng ngời như gương mẫu của các nhân đức cho toàn thể tập 

đoàn những kẻ được tuyển chọn” (LG 65). Như các bà mẹ trần gian không giới hạn 

vai trò hiền mẫu của mình trong việc sinh ra những con người mới nhưng tiếp tục vai 

trò đó bằng việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, Đức Trinh nữ Ma-ri-a cũng vậy. 

Sau khi chia sẻ hy lễ của con mình vì phần rỗi chúng ta Đức Ma-ri-a đã không chỉ 

xứng đáng được gọi là mẹ của Gio-an nhưng còn là mẹ của cả nhân loại. Ngày nay ở 

trên thiên quốc, Mẹ tiếp tục hoàn tất vai trò hiền mẫu của mình trong sự góp phần 

vào việc sinh ra và gia tăng đời sống tinh thần trong linh hồn của tất cả những ai 

được cứu chuộc. 

Trong tháng này, để kính Đức Mẹ các tín hữu sẽ đọc kinh Cầu Đức Mẹ, kinh Lạy Nữ 

Vương và kinh Hãy Nhớ. 

 

Buổi Thánh Nguyện cùng Mẹ Maria ngợi khen Chúa 

Chúng ta cùng hiệp thông với Hội Thánh ca tụng Đức Mẹ của chúng ta. 

Xin mời anh chị em cùng tham dự buổi Thánh Nguyện "Magnificat" vào ngày áp 

ngày Hiền Mẫu, Thứ Bảy 08.05.2021, lúc 20g-21g30 (giờ Roma). 

Zoom ID: 856 6971 5359 

Code: Maria  

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8XOZoWoIoUo  

Một nhóm Anh chị em Âu Châu kính mời 

 

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

Chương Trình mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 
Của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam 

Thứ bảy ngày 22.05.2021 
 16:30 giờ             Vọng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống  

Do Giới trẻ TNCG phụ trách, nhưng các em luôn mong muốn quý vị cùng 

tham dự Thánh Lễ Trực tuyến qua: 

- Zoom, Meeting-ID: 852 8381 4318 , Kenncode: TNCG 

- Facebook: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức và trang web 

www.ldcg.de 

 Chúa Nhật ngày 23.05.2021 

 10:30 giờ:            Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống  

      tại nhà thờ St. Petrus-Canisius (Canisiusstraße 2, 45665 Recklinghausen) 

                                Cha Peter Nguyễn Quân SVD chủ tể. 

                                Trực tuyến qua: 
-          Facebook: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức và trang web www.ldcg.de 
-          Facebook: Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen và và trang web www.ttmv.de 
 14:00 giờ             Tĩnh tâm: Chủ đề về Đức Chúa Thánh Thần  

tới 16:00 giờ      Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ, Dòng Tên 

(Jesuiten) tại Đức 

                                Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giáo Sư tại Đại Chủng Viện 

Thánh Giuse Sài Gòn  

https://www.youtube.com/watch?v=8XOZoWoIoUo


                                Trực tuyến qua: 
-          Zoom, Meeting-ID: 637 417 1748, Kenncode: ldcg 
-          Facebook: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức và trang web www.ldcg.de 
  

Thứ Hai ngày 24.05.2021 
 10:00 giờ:            Thánh Lễ Bổn Mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam  

                                tại nhà thờ St. Aloysius (Schwyzer Str. 2-4, 13349 Berlin) 
                                Cha Antôn Đỗ Ngọc Hà chủ tế. 
                                Trực tuyến qua:  

 Facebook: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức và trang web 

www.ldcg.de  
-          Facebook: Giáo Xứ Thánh Gia Berlin 

Ngoài ra sẽ có những tiết mục văn nghệ, phút cầu nguyện, v.v. do các em 

TNCG phụ trách. Mọi chi tiết về chương trình cuối tuần của Ngũ Tuần sẽ 

được thông báo trong những ngày tới trên trang web www.ldcg.de và trang 

facebook Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức.  

Tuy là những Thánh Lễ sẽ được LĐCG phát trực tuyến, nhưng chúng tôi kêu 

gọi quý vị nếu điều kiện cho phép hãy tham dự các Thánh Lễ tại các nhà thờ 

của vùng tổ chức và của các cộng đoàn Đức.  
 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 
Ông từ 

là người coi sóc nhà thờ và thường ở cạnh bên. Ông từ có nhiệm vụ chuẩn bị bàn thờ 

(và nhà thờ) cho Thánh Lễ, cũng như cho các nghi thức phụng vụ khác. Giật chuông, 

mở đóng cửa cũng là công việc của ông từ. Không chỉ lo lắng cho sự sạch sẽ của nhà 

thờ, các vật dụng dành cho phụng vụ và cho trật tự bên ngoài, ông còn giúp đỡ trong 

việc tạo bầu khí trang nghiêm trong nhà mặc áo trước khi các nghi thức được cử 

hành. Ở nhiều nơi, làm ông từ là một công việc tình nguyện.  

 

Phẩm phục 

Trong mọi nền văn hóa và qua các thời đại, phẩm phục là một phương tiện để biểu lộ 

chức vụ và giai cấp. Phẩm phục nâng nhấc kẻ mang nó lên một trách nhiệm đặc biệt 

và cao hơn mọi người. Những gì thuộc về cá nhân được đẩy lùi lại phía sau, khi 

người mang phẩm phục thực hiện vai trò của mình.  

Cho rằng chỉ những gì quí hóa và đẹp đẽ nhất mới xứng đáng cho Thiên Chúa, sách 

Xuất Hành ấn định tỉ mỉ rõ ràng về người, cách may, chất liệu của các phẩm phục và 

dụng cụ dùng trong Đền Thờ. Từ ban đầu, đã có yêu cầu cần những áo quần trang 

trọng và chỉ dành riêng cho các nghi thức phụng vụ. Sau thay đổi thời Konstantin 

vào thế kỷ thứ 4, hàng giáo sĩ có một chỗ đứng chắc chắn trong trật tự xã hội. Và vì 

thế, họ được quyền mang phù hiệu và phẩm phục dành riêng cho các giai cấp cao. 

Dưới thời Karolinger (thế kỷ thứ 7-8), mỗi phần của lễ phục được làm phép, mang 

một ý nghĩa riêng và có một lời nguyện được đọc trước khi mặc. Hình thức và chất 

liệu cho phẩm phục thì do Hội Đồng Giám Mục ấn định (304-305).  

Phẩm phục được mặc trong Thánh Lễ tùy theo chức vụ khác nhau của đoàn hành lễ: 

giám mục, linh mục, phó tế, giúp lễ hay cá thừa tác viên phụng vụ khác, và làm tăng 

thêm sự trang trọng của các nghi thức phụng vụ. Các phẩm phục ngày nay có nguồn 

gốc từ thời Rô-ma và có 3 phần chính: áo lễ (Kasel), áo dài trắng (Albe) và dây các 

phép (Stola). Áo lễ xuất phát từ áo choàng ngoài để che nắng che mưa của người Rô-

ma bình dân. Từ thế kỷ thứ 4, áo bào này cũng được mặc trong các dịp lễ. Các lễ 

phục được phát triển dần dần từ nhiều lý do khác nhau.  

Màu sắc tự chúng có sức thể hiện mạnh, nên vẫn được dùng như những biểu tượng 

trong mọi văn hóa. Các màu phụng vụ Ki-tô Giáo đến từ lãnh vực thường dân. Ở đó, 

màu sắc biểu hiện cho chức vị, cơ nghiệp và sự linh đình của các ngày lễ. Trên các 

hình khảm (Mosaik) thời Ki-tô Giáo sơ khai, các giám mục mặc áo choàng màu áo 

đỏ sẫm; phó tế hầu như chỉ mang màu trắng. Từ thời Karolinger (thế kỷ thứ 8/9), 

người ta bắt đầu phân chia màu sắc cho các lễ. Ấn định chính thức về màu sắc phụng 

vụ có từ thế kỷ 13 dưới thời Giáo Hoàng Innozenz III (+1216), và trở thành luật buộc 

cho phụng vụ Rô-ma sau Công Đồng Trient (1540-1563).     

 

Góc suy tư. 

Kinh Hãy Nhớ 
 

Kinh Hãy Nhớ (Latinh: Memorare, nghĩa là "nhớ") là một kinh nguyện Đức Mẹ của 

Công giáo. Nhiều người cho rằng, thánh Bernard de Clairvaux (1090-1153) là tác giả 

kinh này:                           

   Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ 

xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ 

xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. 

 

Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van 

chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ 

là Nữ Đồng Trinh trên hết các 

kẻ đồng trinh, 

xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ 

tội lỗi. 

 

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, 

xin chớ bỏ lời con kêu xin, 

một dủ lòng thương và nhậm lời 

con cùng. Amen.                        

 


