
 

  Mục  Vụ  

  Tháng 12– 2021 

    

Anh chị em thân mến, 

Chúng ta đã ở trong mùa Vọng, mùa chuẩn bị tinh 

tâm hồn đón Chúa đến. Từ ngày Chúa Nhật thứ 

nhất mùa Vọng đến ngày 16.12 giáo hội nhắc nhở 

vệc Chúa lại đến trong ngày sau hêt của nhân loại 

cũng như trong ngày sau hết của từng cuộc đời. 

Từ ngày 17.12 cho đến 24.12 giáo hội nhắc nhở 

chúng ta trực tiếp đón mừng ngày lễ làm sống lại 

biến cố Thiên Chúa sinh xuống thế gian làm người ở giữa chúng ta.  

Những năm trước đây khi tháng 12 tới là đường xá nhà cửa tại Đức rực rỡ và đèn 

điện Giáng Sinh thắp sáng mang lại cảm giác ấm cúng trong cái giá lạnh đêm khuya. 

Chẳng hạn như khu đường Flörsheim nơi tôi ở thì hầu như mọi cửa sổ đều có gắn các 

hình ảnh giáng sinh. Các khung cửa hay vòm mái nhà thì có các đường điện sáng.  

Năm nay tôi có cảm giác buồn vì cảnh tượng đó không còn thấy nữa. Dấu hiệu giáng 

sinh chỉ còn thầy trên dàn đèn màu của chính quyền giăng trên các cột điện. Xã hội 

chúng ta hình như ít có đạo hơn. Ngoài ra còn có nhiều âm mưu xóa bỏ các nhắc nhở 

ơn cứu độ đã đến thế gian và đến Âu Châu. Người ta vận động nhiều nơi cấm làm 

hang đá nơi công cộng  nữa. Âu Châu là cái nôi của nền dân chủ, nhân quyền và nữ 

quyền trên thế giới là nhờ trước đây thấm nhuần tinh thần Kitô giáo. Theo báo 

L´lessentiel của Luxemburg thì để tỏ ra đang theo đuổi sự đúng đắn về chính trị, 

Liên minh Châu Âu (EU) đã can thiệp vào lãnh vực thiêng liêng. Hội Đồng Âu Châu 

không muốn các thành viên của họ dùng chữ  "Weihnachten" nữa. Vì thế người ta sẽ 

không còn chúc nhau khi đóng của văn phòng để về quê nghỉ Giáng Sinh là „frohe 

Weihnachten“ mà chỉ còn nói „Frohe Feiertage“ . Đương nhiên có nhiều chính trị gia 

chống đối khuynh hướng này vì thấy văn hóa Âu Châu đang bị tiêu diệt dần.  

Tôi muốn hỏi anh chị em: người ta thì như thế đó, thế thì anh chị em thì sao? Anh chị 

em có cố gắng tổ chức cuộc sống để mọi người nhìn vào đều thấy dấu vết của Thiên 

Chúa trong gia đình, trong đời sống của từng người trong gia đình anh chị em?  

 

Tôi cầu chúc cho tất cả anh chị em được đầy tràn ơn Chúa Giáng Sinh để không 

những anh chị em cảm nghiệm tình Chúa thương mình mà anh chị em còn can đảm 

rao giảng cho người khác tình yêu đó. 

Mến, 

cha T/U 

Cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG MƯỜI HAI 

 
CẦU CHO CÁC TỔ CHỨC THIỆN NGUYỆN 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện để các tổ chức thiện nguyện và thăng tiến con người tìm 

được những người nhiệt huyết, dám dấn thân vì lợi ích chung và luôn tìm ra những 

cách thức cộng tác mới mẻ ở cấp độ quốc tế. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI HAI 

 

03  Thứ Sáu.  Thánh Phanxicô Xavie 

1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20. 

05 + CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG  

Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6. 

07  Thứ Ba. Thánh Ambrosio  

Is 40,1-11; Mt 18, 12-14 

08  Thứ Tư. ĐỨC MỆ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI: 

St 3, 9-15.20; Ep 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38. 

12 + CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG  

 Xp 3,14-18a; Pl 4,4-7.; Lc 3,10-18. 

13  Thứ Hai. Thánh Lucia.  

Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27 

14  Thứ Ba. Thánh Gioan Thánh Giá 

Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32 

19 + CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG  
Mk 5,1-4a; Dt 10, 5-10; Lc 1, 39-45. 

24  Thứ Sáu. Chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh 

Is 62,1-5 ; Cv 13,16-17. 22-25 ; Mt 1,1-25. 

25  Thứ Bảy. CHÚA GIÁNG SINH 

* Đêm: Is 9,1-6 ; Tt 2,11-14 ; Lc 2,1-14. 

* Rạng Đông: Is 62 ,11-12 ; Tt 3,4-7 ; Lc 2,15-20. 

* Ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18. 

26  CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH 

 LỄ THÁNH GIA THẤT 

1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52 

27  Thứ Hai. Thánh Gioan Tông Đồ 

1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8. 

28  Thứ Ba.  CÁC THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO  

1 Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18. 

31   Thứ Sáu. Ngày cuối năm. Thánh Sivester 

1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18. 



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.  

Haltingen ngày 04.12.2021 nhà thờ St. Maria,  

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

16g00  Giải Tội 

17g00  Thánh Lễ 

Karlsruhe 14g30 ngày 05.12.2021 Kirche St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut 

 

Freiburg ngày 12.12.2021 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

10g00 Giải Tội 

11g00 Thánh Lễ 

Wiesbaden  ngày 19.12.2021 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

09g00  Giải Tội 

10g00  Thánh Lễ 

Cha Tuyên Úy dâng lễ 1 

Frankfurt ngày 19.12.2021 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

13g00 Giải Tội  

14g30 Thánh Lễ. 

Cha Tuyên Úy dâng lễ 2 

 

Flörsheim 14g30 ngày 25.12.2021 Nhà thờ St. Gallus 

Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim 

Thánh Lễ Giáng Sinh cho toàn vùng 

 

Breuberg 14g30  ngày 26.12.2021  nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

 

Mannheim 15g00 ngày 01.01.2022 nhà thờ Guter Hirte,  

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau 

 

Sigmaringen 12g00  ngày 02.01.2022  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Haiger Ngày 09.01.2022 nhà thờ Herz Jesu 

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg 

13g30  Giải Tội 

14g30  Thánh Lễ 

 

Frankfurt ngày 16.01.2022 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

13g00 Giải Tội  

14g30 Thánh Lễ. 

Pforzheim 14g30 ngày 23.01.2022 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim 

 

Haltingen ngày 29.01.2022 nhà thờ St. Maria,  

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

16g00  Giải Tội 

17g00  Thánh Lễ 

Karlsruhe 14g30 ngày 30.01.2022 Kirche St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut 

 

Freiburg ngày 06.02.2022 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

10g00 Giải Tội 

11g00 Thánh Lễ 

 

Wiesbaden  ngày 13.02.2022 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

09g00  Giải Tội 

10g00  Thánh Lễ 

Linh mục dòng Xito dâng lễ. 

 

Haiger Ngày 13.12.2022 nhà thờ Herz Jesu 

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg 

13g30  Giải Tội 

14g30  Thánh Lễ 

Cha Tuyên úy  dâng lễ. 

 

Mannheim 15g00 ngày 20.02.2022 nhà thờ Guter Hirte,  

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau 

 

Sigmaringen 12g00  ngày 27.02.2021  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

 

 



Thông Báo I 

 

Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi tiêm chủng 

"Nghĩa vụ liên đới và bác ái" 

 

Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục Đức, nhóm họp hôm 22 tháng 11 

năm 2021 tại Würzburg, tuyên bố về làn sóng thứ tư của đại dịch Corona: 

“Những ngày này, chúng ta đang chứng kiến sự tiến triển của làn sóng thứ tư của đại 

dịch Corona trong một kịch tính gần như không thể ngăn cản. Các con số về tỷ lệ 

mắc, số ca nhiễm mới và số ca tử vong đang ở mức đáng báo động. 

 

Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi những người Công giáo và tất cả người dân ở đất nước 

chúng tôi nên tiêm chủng càng nhiều càng tốt. Trong đại dịch này, tiêm chủng là một 

nghĩa vụ của công lý, đoàn kết và bác ái. Theo quan điểm đạo đức, đó là một bổn 

phận đạo đức. Chúng ta phải bảo vệ chính mình và những người khác. Tiêm phòng là 

cách hiệu quả nhất để thực hiện điều này. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi mọi người 

tuân thủ các biện pháp vệ sinh cần thiết. Tất cả chúng ta đều muốn những tự do trong 

cuộc sống hàng ngày trở lại như thời trước Corona. Tuy nhiên, để làm được điều này, 

chúng ta phải làm việc cùng nhau - tất cả mọi người trên đất nước này. Bởi vì chúng 

tôi thấy rằng: Tiêm chủng giúp cứu sống và ít bệnh tật nặng hơn. 

 

Chúng tôi thông qua lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã nhấn mạnh 

vào Ngày Sức khỏe Thế giới: 'Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để chống lại đại 

dịch. Vắc xin là một công cụ thiết yếu trong cuộc chiến này. Cảm ơn Chúa và công 

việc của nhiều người, giờ đây chúng tôi đã có vắc xin để bảo vệ mình khỏi Covid-19. 

' 

Chúng tôi nói thêm: Hãy nắm lấy cơ hội này! Hãy đi tiêm phòng! " 

 

Các luật lệ mới nhất về việc phòng chống Virus corona 
khi sử dụng các phòng ốc cộng đoàn trong giáo phận Limburg: 

 

Những điều sau đây áp dụng cho các sinh hoạt  

trong nhà và các buổi họp mặt từ 26 người trở lên: 

 

• MỚI: Bắt buộc giữ luật 2G. 

• MỚI: Bắt buộc đeo khẩu trang dù ngồi tại ghế - ngoại trừ phục vụ ăn uống 

• MỚI: Mặc dù có 2G vẫn phải giữ luật khoảng cách. 

• Phải trình bày biện pháp phòng chống dịch. 

 

Những sinh hoạt nào bị ảnh hưởng bởi luật mới này? 

Các quy tắc trên áp dụng cho các loại cuộc họp sau: 

 

   - Gặp gỡ ăn uống & giao lưu (quán cà phê cao cấp, quán cà phê cộng đồng, tiệc 

nhẹ, tiệc riêng, v.v.) 

    -Các cuộc họp có tính cách thể thao (vòng tròn khiêu vũ, các nhóm thể thao tập 

luyện, tập thể dục, thiền yoga, v.v.) 

    -Các Ca đoàn họp mặt.  

Công việc kiểm soát sự tuân giữ các quy định bước vào sinh hoạt là trách nhiệm của 

người đứng đầu ban tổ chức. 

Người đứng đầu ban tổ chức có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những ai tham gia 

vào sinh hoạt phải tuân theo các điều kiện quy định (2G) và các quy tắc khác. Điều 

này có nghĩa là ban tổ chức phải kiểm tra các giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc 

chứng nhận phục hồi cũng như khẩu trang ngay tại cửa ra vào. Nếu người đứng đầu 

ban tổ chức hoặc những người ông ta ủy quyền không thi hành nhiệm vụ kiểm soát 

này, thì có nghĩa là họ vi phạm nghĩa vụ của mình và phải chịu trách nhiệm cá nhân. 

Thông Báo II 

Buổi Thánh Nguyện Mùa Vọng 2021 

Xin kính mời anh chị em vào dự buổi Thánh Nguyện Mùa Vọng 2021 do một số anh 

chị em Âu Châu & Đồng Hành Tây Nam CLC Hoa Kỳ thực hiện. 

Thứ sáu, 10/12/2021 lúc 20:00 - 21:30 (giờ nước Đức) 

Zoom ID: 857 5135 4614  

Code: GS2021  

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IuTiBiT3-t4 

Xin kính mời anh chị em vào tham dự để dọn mình đón Giáng Sinh.  

 

Ghi Danh tham dự thánh lễ toàn vùng ngày 25.12 tại Flörsheim 

Ai muốn tham dự xin ghi danh nơi anh Nguyễn Văn Đoán, Frankfurt qua Email: 

doan-lan@online.de hoặc qua số điện thoại 0152 2870 7545, WhatsApp hay Viber. 

 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 

Nhà thờ 
“Danh từ nhà thờ được hiểu là một tòa nhà thánh dành riêng cho việc thờ phượng 

Thiên Chúa; và mọi tín hữu có quyền đến đó để làm việc thờ phượng Chúa, nhất là 

phụng tự công.” Nhà thờ được cung hiến và mang một tước hiệu riêng (GL 1214tt.). 

Nhà thờ còn được gọi với một cách trang trọng, đầy lòng tôn kính như: Giáo Đường, 

Thánh Đường, Nhà Chúa. Cách trình bày trong ngoài của các nhà thờ không giống 

nhau, nhưng luôn lột tả ý thức và sự phát triển của Ki-tô Giáo trong từng giai đoạn 

lịch sử. Mỗi lối kiến trúc nhà thờ phản ảnh lại một cách nhìn, một quan niệm về vũ 

trụ, về thế giới, về Giáo Hội và về vai trò cũng như vị trí của các thành phần trong 

đó.  

Sau khi Chúa Giê-su về trời, các Tông Đồ tiếp tục họp mặt trong nhà các tín hữu hay 

trong các phòng được thuê mướn. Nơi đó, họ loan báo Tin Mừng, giảng dạy, chữa 



bịnh. Và nghi lễ “bẻ bánh” cũng được cử hành nơi đây. Vì vậy, các cộng đoàn Ki-tô 

Giáo tiên khởi không có những kiến trúc dành riêng cho việc phụng tự. Họ sử dụng 

các nơi thờ phượng của người Do-thái, trong Đền Thờ cho tới khi bị phá hủy vào 

năm 70 sau Chúa Giáng Sinh hay trong các tư gia.  

Khi “phong trào tôn giáo” mới này lan tràn đến các thành phố thuộc lãnh vực văn 

hóa Hy-lạp, cũng như số người tin theo Chúa Ki-tô càng gia tăng, các nhà riêng rộng 

lớn của những tín hữu khá giả trở thành nơi tập họp chính của các cộng đoàn. Đây 

cũng là nơi nhiều nghi thức của phụng vụ Ki-tô Giáo được hình thành. Mặc dù vậy, 

các tín hữu của thế kỷ đầu vẫn giữ cho mình cái nhìn thuộc niềm tin của người Do-

thái: người ta không thể đóng kín Thiên Chúa ở một nơi nào cả. Cầu nguyện với 

Chúa là một việc có thể làm mọi lúc và ở khắp mọi nơi.  
 
Từ quan niệm này, các cộng đoàn thời đầu không chú ý nhiều đến việc phát triển các 

hình thức và các trình bày đặc biệt cho phụng vụ. Cách nói của những tín hữu tiên 

khởi còn phảng phất quan niệm nhấn mạnh: con người quan trọng hơn chỗ để tập 

họp. Người tín hữu chính là “những viên đá sống động” mà Thiên Chúa dùng để xây  

đền thờ (1 Pr 2,5). Chữ Hy-lạp ekklesia, thường được dịch là “Nhà thờ”, trước hết 

cũng để chỉ về các tín hữu, chứ không là ngôi nhà. Lối xây cất Ki-tô giáo chân thật 

duy nhất của thế kỷ đầu tiên là bằng “những viên đá sống động’, chứ không bằng xi-

măng hay gạch ngói. Lý tưởng có nguồn gốc thôn quê Do-thái này theo các bước 

phát triển của Ki-tô Giáo, và đến với những thành phố dân ngoại trong công cuộc 

truyền giáo. 

 

Góc Giáo Huấn của Giáo Hội 

Cách nay không lâu một người bạn hỏi tôi nhìn thấy gì khi nghĩ đến một người trẻ. 

Câu trả lời của tôi là: “Tôi thấy một cậu bé hoặc một cô bé đang tìm lối bước riêng 

của mình, cô cậu đó muốn đi bằng đôi chân của mình, đối diện với thế giới và nhìn 

về chân trời với cặp mắt chan chứa hy vọng, tràn đầy tương lai và cả ảo tưởng nữa. 

 

Người trẻ đi bằng đôi chân của mình như người lớn, nhưng khác người lớn, người 

lớn giữ hai chân song song, nhưng người trẻ luôn đặt một chân trước một chân sau, 

sẵn sàng để bước tới, để nhảy. Người trẻ luôn lao về phía trước. Nói về những người 

trẻ nghĩa là nói về lời hứa, về niềm vui.  

 

Những người trẻ thì dồi dào sinh lực, họ có khả năng nhìn với niềm hy vọng. Một 

người trẻ là một lời hứa hẹn của sự sống, bởi họ có một khả năng kiên cường nhất 

định; đủ điên rồ để có thể tự lừa dối mình, đồng thời cũng có khả năng chữa lành sự 

vỡ mộng có thể xảy ra”. 

(Trích Tông huấn “Chúa Kitô đang sống“ của Đức Thánh Cha Phanxicô số 139) 

 

Góc suy tư. 

CON LẬT ĐẬT 

Ngày tôi mới chập chững bước đi, chuyện vấp té là một điều không 

thể tránh khỏi. Mỗi lần vấp té, tôi vẫn thường nằm lì trên sàn nhà, 

chờ mẹ tới dỗ dành hoặc cho quà mới chịu ngồi dậy.  
  

Có một lần tôi bị té khá đau, mẹ dỗ mãi vẫn không nín khóc được. 

Lần này không phải tôi cố tình làm nũng mà thực sự là tôi rất đau. 

Mẹ bỗng đứng lên, mở cái tủ nhỏ xíu vẫn hay đựng những thứ linh 

tinh của mẹ. Rồi mẹ đem đến trước mặt tôi một con lật đật. 

  

Mẹ đặt con lật đật xuống đất, đẩy cho nó ngã lăn ra rồi nói với tôi: 

– Con hãy nhìn kìa, lật đật tuy nhỏ hơn con nhưng mỗi lần bị xô ngã, nó vẫn tự đứng 

dậy được. Nhìn xem con gái yêu của mẹ! 

  

Tôi nhìn con lật đật. Ðúng là khi bị xô ngã, lật đật bật dậy ngay. Tôi thích thú trước 

trò chơi mới và quên cả cái đau. Mẹ nhìn tôi cười dịu dàng và nói: 

– Con thấy không, dù thế nào đi nữa, lật đật cũng tự đứng dậy được. Lật đật rất 

ngoan và mẹ tin con gái của mẹ cũng ngoan như thế. 

  

Tôi đã nín khóc và cứ tròn xoe mắt nhìn con lật đật cứ lắc lư nhưng không bao giờ bị 

té. Ngày ấy tôi đã cố gắng giống như lật đật. Mỗi lần vấp té, tôi đều cố gắng bật dậy 

ngay. Mẹ vẫn hay gọi tôi là “Cô bé lật đật đáng yêu của mẹ”. 

  

Bây giờ bên cạnh tôi không có mẹ. 

Tôi đã trưởng thành và phải tự mình 

lo liệu hết mọi thứ.  

 

Cuộc sống không phải lúc nào cũng 

như ý muốn. Ðôi lúc mệt mỏi, chán 

chuờng, tôi muốn buông xuôi tất cả. 

Nhưng hình ảnh con lật đật và 

những lời động viên của mẹ cứ hiện 

về trong tôi. Và tôi lại tiếp tục bật dậy.  

 

Không gì có thể đánh gục tôi được. Bởi tôi đã quyết tâm làm một con lật đật… 

 

Sưu tầm 

  

 

 

 


