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Anh chị em thân mến, 

Tôi xin mượn những dòng chữ này để 

cám ơn tấm lòng chân thành quý mến mà 

anh chị em đã tặng cho tôi trong dịp tạ ơn 

25 năm linh mục của tôi. 

 

Con xin chân thành cám ơn Đức Ông, 

quý cha, quý tu sĩ nam nữ đã gởi những 

lời mừng đến con cùng với những chúc 

lành dành cho con. Xin Thiên Chúa trả 

công bội hậu cho Đức Ông, quý cha và 

quý tu sĩ nam nữ. Con cảm thấy rõ ràng 

là ơn gọi của mình là được sống giữa lòng anh chị em.  

 

Anh chị em thân mến, trong những ngày qua tôi suy niệm rất nhiều về ơn gọi linh 

mục. Tôi thấy rằng Chúa gọi tôi làm linh mục không phải vì tôi, mà là vì Giáo Hội, 

vì các cộng đoàn. Tôi nhận lãnh chức linh mục không phải để xác định cuộc đời tôi, 

nhưng để tôi được bước vào con đường lữ hành với Dân Chúa. Qua các biến cố nguy 

cập về sức khỏe vừa qua, tôi càng thâm tín rằng tôi được sống những ngày hôm nay 

là do sự nâng đỡ của anh chị em tín hữu cả bằng lời cầu nguyện cũng như bằng sự 

khích lệ tinh thần. Đương nhiên là tôi phải kể vào đó những nâng đỡ của cha mẹ và 

gia đình cũng như của nhà dòng Don Bosco. Khi cùng sống với anh chị em tín hữu, 

tôi cảm thấy ơn gọi linh mục của mình có ý nghĩa tràn đầy. Được sự bảo bọc của anh 

chị em và được phục vụ anh chị em, tôi rất hạnh phúc.  

 

Với những ngày vui vừa qua, tôi càng quyết tâm tìm kiếm ơn gọi linh mục cho Giáo 

Hội. Xin anh chị em đồng hành với tôi trên đường hướng này. Xin anh chị em hợp ý 

với tôi cầu nguyện cho thầy Trịnh Duy Duy – sau những năm khấn tạm - sẽ khấn 

trọn đời trong dòng Don Bosco vào ngày 15.08.2021 này – nhằm ngày Đức Mẹ Lên 

Trời. Xin Chúa cũng ban cho chúng ta nhiều ơn gọi hơn nữa.  

 

Một lần nữa xin cám ơn tất cả mọi người đã đồng hành với tôi. Tôi cầu chúc Thiên 

Chúa chúc lành cho tất cả mọi người và mọi gia đình trong các cộng đoàn chúng ta.  

 

Cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG BẢY 

 
Tình huynh đệ trong xã hội. 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện, để trong mọi hoàn cảnh xã hội, kinh tế và chính trị mâu 

thuẫn, chúng ta trở thành các kiến trúc sư can đảm, say mê đối thoại và xây dựng 

tình huynh đệ. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY 

 

03  Thứ Bảy. Lễ Thánh Thomas.  

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29 

04 + CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN  

Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6. 

05  Thứ Hai. Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a 

St 28,10-22a; Mt 9,18-26 

06  Thứ Ba. Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti.  

Hr 32,23-33; Mt 9,32-38 

09  Thứ Sáu. Thánh Augustinô Zhao Rong, Linh mục và các 

bạn tử đạo tại Trung Hoa 

St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23 

11 + CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.   

Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13. 

15  Thứ Năm. Thánh Bô-na-ven-tu-ra  

 Xh 3,13-20; Mt 11,28-30. 

16  Thứ Sáu. Đức Mẹ núi Ca-mê-lô 

Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8 

18 + CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. 

Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34. 

22  Thứ Năm.  THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính 

2 Cr 5,14-17; Ga 20,1-2.11-18 

25  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN 

2 V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15 

26  Thứ Hai. Thánh Gio-a-kim và thánh An-na  

Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35. 

29  Thứ Năm. Thánh nữ Mác-ta 

1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 

31  Thứ Bảy. Thánh I-nha-xi-ô Loyola. 

Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12. 

 



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.  

 
Sigmaringen 12g00  ngày 01.08.2021  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

 

Frankfurt ngày 08.08.2021 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

13g00 Giải Tội  

14g30 Thánh Lễ. 

  

Thông Báo I 

Đôi lời cảm ơn 

Kính thưa quí Ông Bà Anh Chị em và các cháu thuộc các Cộng Đoàn Vùng Trung và 

Tây Nam Đức. 

Thay mặt Ban Tổ Chức Lễ Mừng 25 Năm Thiên Chức Linh Mục của Cha Tuyên Úy 

Dominik Trần Mạnh Nam cùng với 20 năm Linh Mục của Cha Antôn Đỗ Ngọc Hà 

và 30 năm Linh Mục của Cha Stefan Lê Phan, chúng tôi chân thành cảm ơn quí Ban 

Đại Diện các Cộng đoàn cùng toàn thể quí Ông Bà và Anh Chị Em và các cháu trong 

các Cộng Đoàn Vùng Trung và Tây Nam Đức đã cùng nhau góp ý, góp công góp 

của, tổ chức một Thánh Lễ Tạ Ơn cho ba Cha vào ngày chúa nhật 27.06.2021 tại 

Flörsheim thật tốt đẹp và xứng đáng với ý nghĩa của ngày lễ. 

 

Các quan khách cũng rất lấy làm hài lòng và thán phục Cộng Đoàn Công Giáo Việt 

Nam chúng ta đã tổ chức một thánh lễ ngoài trời thật là hoàn hảo, sốt sáng và trang 

nghiêm. Họ cũng khen ngợi khi thấy chúng ta đã cùng chung tay làm việc trong tinh 

thần tương thân tương ái, đoàn kết và yêu thương nhau. Và họ cũng cảm ơn chúng ta 

đã cho họ có cơ hội được tham dự một thánh lễ tuyệt vời như vậy. 

Một lần nữa, Ban Tổ Chức xin hết lòng cảm ơn quí Ông Bà Anh Chị Em và các 

cháu, cùng xin Chúa trả công bội hậu và luôn gìn giữ quí Ông Bà Anh Chị Em và các 

cháu trong trong bàn tay nhân ái của Ngài. 

 

Kính chào quí Ông Bà và Anh Chị Em. 

Nguyễn Văn Đoán 

TM Ban Tổ Chức  

Góc chia sẻ 

 

„Biết lấy gì cảm mến biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa đã làm cho con..“ 

 

 
 

Con xin mượn lời bài ca „biết lấy gì“ để cùng 3 cha: Cha Anton, Cha Dominik và 

cha Stephan cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con.  

Ngày 27.06.2021 vừa qua 3 cha đã mừng tổng cộng  „75 năm“ thiên chức Linh mục 

một cách trọng thể. Không chỉ giáo dân của các cộng đoàn từ khắp nơi quy tụ về nơi 

đây con cảm nhận như cả triều thần Thiên quốc cũng vui mừng tạ ơn Chúa với 3 cha.  

Đất trời giao duyên! Bẩu trời ngày hôm ấy không nắng gắt, không có mưa giông, 

không có gió làm tắt những ngọn nến, khí trời lúc đó thật dễ chịu lại càng làm cho 

lòng người rất thoải mái và tham dự thánh lễ thật sốt sắng. 

 

Qua bài giảng của cha Stephan, lời chúc mừng nồng nhiệt của Giám mục giáo phận 

và lời chia sẻ của ông Schmitt - dặc trách mục vụ ngoại kiều của giáo phận - làm cho 

lòng chúng con chùng xuống, hiểu thêm về cha và cảm phục cha hơn và yêu mến cha 

nhiều hơn. Những cử chỉ sống động nhưng khiêm nhường của cha làm cảm động tâm 

hồn chúng con thật sự. Cha dám nghĩ, dám nói và dám làm. 

 

Cha Nam quý mến, xin cha nhớ lời cha Lê Phan nhé, chúng con mong muốn và cầu 

xin Thiên Chúa giữ gìn và ban cho cha sức khỏe để cha tiếp tục dẫn dắt chúng con 

sống đạo cho tốt để 25 năm nữa chúng ta lại mừng lễ vàng của cha nhé. 

 



Ngày hôm đó ban tổ chức tuyệt vời quá sức. Cha Lê Phan thán phục: “họ tổ chức chu 

đáo quá…“ chắc cha Nam cũng có quyền hãnh diện với con chiên của cha chứ hả!. 

Xin ban tổ chức ghi nhận lời khen tặng này nhé!. Ca đoàn thì khỏi bàn, lời ca tiềng 

hát hùng hồn, nội dung thật ý nghĩa về đời sống thánh hiến. Xin tri ân ca đoàn! 

Bên cạnh đó còn biết bao nhiêu bàn tay, biết bao ban nghành đã chung tay, đồng 

lòng, hy sinh thời gian, sức khỏe, vật chất để cho buổi lễ diễn ra thật long trọng. Đặc 

biệt, đại diện nhóm TNCG đã có những lời biết ơn chân thành dành cho cha Tuyên 

úy và tặng cho cha món quà vô cùng ý nghĩa: một tràng hoa Mân côi. Thật là tuổi trẻ 

tài cao, dám nói dám làm! 

 

Không có giấy mực nào diễn tả lại được khung cảnh của ngày hôm đó. Một lần nữa, 

con xin cùng mọi người cúi đầu cảm tạ Thiên Chúa đã thương ở giữa dân Người và 

đã ban tặng cho chúng con người cha Tuyên úy kính yêu. 

 

Xin Chúa thương giữ gìn cha trên mọi nẻo đường cha đi và ban cho cha luôn được 

hồn an xác mạnh để cha  có đủ sức lèo lái con thuyền dân Chúa về đến bến an bình. 

Một tham dự viên 

M. Kim Chi 

 

 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 
Phép lành 

Là một phần của nghi thức kết lễ. Linh mục chủ lễ bắt đầu ban phép lành với lời 

chào “Chúa ở cùng anh chị em”, như đầu Thánh Lễ. Chỉ khác là đầu lễ có nhiều công 

thức để chào hơn; kết lễ chỉ có một cách.  

Chào nhau khi gặp gỡ và khi chia tay là một việc làm tự nhiên, biểu lộ lòng mong 

ước giữ bền chặt mối quan hệ. Chúc lành cho ai là ước mong cho họ được phát triển 

mạnh mẽ, sung túc, hạnh phúc và bình an, cũng như muốn cho người đó “sống chứa 

chan” (Ps 133,3). Từ niềm tin vào tình yêu không lay chuyển của Thiên Chúa với 

mọi tạo vật, và vì tất cả là hồng ân, nên chúng ta xin phúc lành của Chúa. Người luôn 

chờ đợi, chào đón và bảo vệ chở che chúng ta trên mọi nẻo đường. Qua sự chúc 

phúc, con người phát hiện ra được sự trung thành đó. Quả vậy, Thiên Chúa chúc lành 

cho mọi tạo vật và con người (St 1,22. 28), các Tổ Phụ và con cái (St 15,19. 27,27). 

Chính Đức Giê-su đã sống trong niềm tin này. Người đã chúc lành cho trẻ em (Mc 

10,16), các môn đệ (Lc 24, 50). Đức Giê-su đến để chúc phúc (CVTĐ 3,26) và kêu 

gọi các môn đệ của Người cũng nên làm vậy, ngay cả cho kẻ dữ (Lc 6,28). “Chúa ở 

cùng anh chị em” là một hình thức chúc lành từ Cựu Ước (Rt 2,4).   

 

        

Góc suy tư. 

Hình ảnh chuyến xe buýt đời tu trì 

 

Cách đây 54 năm ( 1967) chú Trần Mạnh Nam đã vào sống học tập trong trường Hội 

Dòng Salesien Don Bosco bên Việt Nam. Rồi bảy năm sau, (1974), chú dự tu Trần 

Mạnh Nam đã tuyên khấn dấn thân trở thành tu sĩ trong Hội Dòng Salesien Don 

Bosco.  Và cách đây một phần tư thế kỷ, 1996-30.06.- 2021, Thầy Dòng Don Bosco 

Daminh Trần Mạnh Nam đã cầm cây nến cháy sáng tiến lên cung thánh bàn thờ 

Thiên Chúa nhận lãnh thánh chức Linh Mục: Lạy Chúa, này con đây! 

 

Từ 7 năm nay Cha Trần Mạnh Nam được cắt cử làm việc mục vụ cho người Công 

Giáo Việt Nam rải rác khắp bốn giáo phận nước Đức: Limburg, Mainz, Speyer, và 

Freiburg. Hằng tuần, có khi trong tuần nữa, cha phải lái xe đi tới các Cộng đoàn, gia 

đình người giáo hữu, ban các Bí Tích, thăm hỏi và cùng sinh hoạt chung sống với 

những người tín hữu Chúa Kitô những nơi đó. 

 

 Cha hằng dí dỏm ca ví chiếc xe của cha có ầy đủ dụng cụ phụng vụ như một phòng 

áo lưu động, và cũng có những ngăn chứa thực phẩm như một nhà bếp lưu động! 

Như thế Cha có nếp sống „ mobil“ lưu động dọc đường! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Như cha thuật kể lại, hầu như hằng tháng phải rong ruổi lái xe đi làm việc mục vụ 

tổng cộng năm ngàn cây số. Hình ảnh cha lái xe đường trường liên tục như vậy nói 

lên sự hy sinh quảng đại không quản ngại mệt nhọc cho công việc mục vụ trong khu 

vườn cánh đồng của Chúa ở trần gian.Và hình ảnh này còn nói lên chiều sâu lòng 

đạo đức của người được sai đi làm việc mục vụ. 

 



  Làm việc mục vụ cho niềm tin và cùng sống niềm tin là bổn phận căn bản của 

người Linh mục. Thiết nghĩ hình ảnh mang tính sống động cùng nói lên được ý nghĩa 

đời sống mục vụ của linh mục là hình ảnh bác tài xế lái xe buýt. Bác tài xế lái xe 

buýt chuyên chở hành khác từ trạm này đến trạm khác đáp ứng theo nhu cầu của họ. 

Và Bác còn có trách nhiệm giữ cho xe được an toàn cùng sạch sẽ vệ sinh nữa. 

 

 Và xe dành cho mọi người. Bác lái xe đưa họ đi đến bệnh viện, ra chợ, đi nhà thờ, 

đến trường học, đến công viên vườn chơi giải trí, đưa đi du lịch tham quan thắng 

cảnh, rồi đưa họ trở về nhà.  

 

 Linh mục cũng thế. Trong Hội Thánh nơi các xứ đạo, nơi các giáo đoàn ông là 

người được tín nhiệm trao cho nhiệm vụ cùng dân Thiên Chúa sống làm nhân chứng 

cho tình yêu của Chúa. Ông cùng đồng hành với mọi người muốn tìm đến với niềm 

tin vào Thiên Chúa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Khi họ có tâm sự vui buồn thắc mắc. Họ đến với linh mục. Và ông là người lắng 

nghe họ. Khi họ cần lời an ủi cho tâm hồn. Linh mục là người bạn nói chuyện với họ.  

Khi họ cần đến sự trợ giúp của Chúa qua dấu chỉ các phép Bí Tích, dâng lễ cầu 

nguyện cho. Linh mục  là người được Chúa và Hội Thánh uỷ thác làm công việc 

thánh thiêng mục vụ cho họ.  

 

 Như Bác tài xế lái xe từ trạm này tới trạm khác đón khách và đổ khách nơi các trạm. 

Linh mục đón tiếp và tìm đến thăm viếng người cần đến lời an ủi trợ giúp, không 

phân biệt giầu nghèo, sang hèn, lớn bé, trẻ con người lớn, nam hay nữ, bệnh tật hay 

khoẻ mạnh.Và sự hiện diện của ông giữa dân chúng là dấu chứng của niềm tin: Thiên 

Chúa hằng cùng đồng hành với con người. 

 

 Vì thế, họ vui mừng có Linh mục được Chúa, được Giáo Hội sai đến thi hành công 

việc thiêng liêng mà họ mong mỏi chờ đợi. Nên khi có Linh mục đến cùng sinh hoạt 

mục vụ thiêng liêng, như dâng thánh lễ, họ vui mừng cảm động đón nhận nhu cầu 

thiêng liêng này.  

 Không dám nói tất cả các linh mục từ ngày lãnh chức linh mục là đã đỗ “Bằng lái xe 

buýt” như các bác tài xế xe buýt đâu. Nhưng niềm tin, tâm hồn rộng mở, lòng phấn 

khởi trung thành sống cho niềm tin, và sẵn sàng cùng đồng hành với những người 

cùng đi tìm niềm tin vào Chúa nơi linh mục, có khác chi đi tìm bác tài xế có “Bằng 

lái xe buýt” đâu!  

 

 Mỗi người đều được Thiên Chúa dựng nên ban cho một khả năng đặc biệt, không ai 

giống ai. Đó là tài nguyên quý báu tiềm tàng nơi mỗi người. 

 

 Linh mục không phải là Thiên Thần, cũng không phải là siêu nhân, và cũng không 

thuộc vào hàng khanh tướng sang trọng thần thánh, như người ta vẫn lầm tưởng và 

thêu dệt ca hát tung hô trong các bài hát quen thuộc, nhất là bên quê nhà Việtnam 

vào thời kỳ những thập niên của thế kỷ trước.  

 Không, Ông vẫn còn là con người với sở trường và sở đoản, với mặt nhân đức cao 

qúy và mặt yếu đuối tội lỗi.   Ông vẫn còn là con người bất toàn về mọi mặt. Chính 

điểm yếu đuối bất toàn. Phải, những lỗi lầm khiếm khuyết của con người nơi ông 

làm nên một phần đời sống của ông. Vì xưa nay có ai là con người hoàn toàn đâu! 

  Đời ông có niềm vui hạnh phúc, và mang niềm vui hạnh phúc đến cho người khác, 

khi chính cuộc sống niềm tin vào Thiên Chúa của ông không trở thành xa lạ. Nhưng 

là nhân chứng cho niềm tin và cùng đồng hành với mọi người. 

 

 Cha Daminh Nam được Chúa kêu gọi trở thành Linh mục làm công việc mục vụ cho 

dân Thiên Chúa. Và sau khi làm việc mục vụ, chắc Cha cũng hằng tâm sự nói với 

Chúa: Lạy Chúa, con chỉ là người đầy tớ vô dụng! như Thánh Phaolo đã xác tín: Tôi 

Phaolô trồng, Appolo vun tưới chăm sóc, nhưng chính Thiên Chúa làm cho cây mọc 

lên phát triển!  

 

  Xin chúc mừng chuyến xe buýt 

đời tu trì của Cha. 

   Cầu xin chúc lành của Thiên 

Chúa che chở gìn giữ Cha khỏe 

mạnh hồn xác, niềm vui với việc 

mục vụ „Bác tài xế xe buýt“, và 

„ sống khoẻ, chết lành!“. 

Ad multos annos! 

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long  

(Người bạn của Cha). 

 


