Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG MỘT
Mục Vụ

GIÁO DỤC TÌNH HUYNH ĐỆ

Tháng 01– 2022

Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người đang bị kỳ thị và bị đàn áp về tôn giáo, nhờ
tình huynh đệ, nhân quyền và phẩm giá của họ được nhìn nhận trong xã hội, nơi mà
họ đang sinh sống.

Anh chị em thân mến,
Năm 2021 không còn nữa. Năm 2022
đã bắt đầu rôi. Năm 2021 đã trở thành
quá khứ và năm 2022 còn đang là một
dấu chấm hỏi trước mắt chúng ta. Cái gì sẽ diễn ra? Một điều chắc chắn là chúng ta
đang và sẽ còn tiếp tục chiến đấu với bệnh dịch Covid – dịch Corona. Chúng ta cần
ý thức là chúng ta đã sống sang một thời đại mà trước đây chưa từng có. Mỗi thế hệ
đều có 1 thời đại riêng. Thế hệ của chúng ta không thể trở về với những thời đại
trước. Con cháu chúng ta sau này sẽ có thời đại riêng của chúng. Và từ thời đại của
chúng, chúng sẽ phê bình cách chúng ta sống thời đại của chúng ta.
Vì thế chúng ta hãy ý thức là chúng ta đang sống chung với dịch bệnh Covid này.
Cho đến bao lâu thì không ai biết được. Vì thế chúng ta hãy can đảm sống khác với
các thế hệ trước. Chúng ta cần loại bỏ khỏi bộ tự điển riêng của chúng ta chữ „GIÁ
MÀ“. Giá mà không có Virus Corona thì tôi đã có thể làm ăn …, giá mà không có
Virus Corona thì con tôi đã là…, giá mà không có Virus Corona thì tôi đã làm việc
bác ái, giá mà không có Virus Corona thì tôi đã làm việc tông đồ... Chúng ta đang
sống chứ chúng ta không đợi để sống. Chính dịch bệnh đã cho chúng ta kinh nghiệm
rõ ràng: CON NGƯỜI – tức là chúng ta – cần phải đầu tư thời gian vào việc thăng
tiến trí tuệ, thăng tiến tinh thần, thăng tiến tâm linh nhiều hơn. Dịch bệnh cũng cho ta
thấy là con người không thể là toàn năng, mà chính Thiên Chúa mới là toàn năng.
Cuối tháng này chúng ta sẽ mừng Tất niên năm Tân Sửu và sau đó sang tháng là Tết
Nguyên Đán Nhâm Dần. Việc mừng Tất Niên và Tết Nguyên Đán luôn nhắc nhở
người dân Việt Nam là hãy sẵn sàng thăng tiến bản thân trong năm mới. Chúng ta chỉ
có thể thực hiện được lý tưởng này với sự trợ giúp của Thiên Chúa.
Cuối tháng này Giáo Hội mừng lễ thánh Don Bosco là quan thầy của giới trẻ. Chúng
ta hãy cầu xin ngài phù hộ cho giới trẻ con cháu của chúng ta trong thời kỳ dịch bệnh
này. Bởi vì các bạn trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều trong việc học hỏi , tập luyện để thăng
tiến nhân cách của mình.
Tôi cầu chúc cho tất cả anh chị em được Thiên Chúa bảo vệ trong tình yêu thương
của Ngài trong suốt năm mới 2022 này.
cha T/U
Cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam
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Thứ Bảy. THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA
Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
CHÚA NHẬT II GIÁNG SINH
Sir.24, 1-2.8-12; Eph 1,3-6. 15-18; Gioan 1,1-18
Thứ Năm. Lễ HIỂN LINH
Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Thứ Sáu. Thánh Valentin
S1 Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.
CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA,
Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22.
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.
Is 62,1-5; 1 Cr 12,4-11; Ga 2,1-11.
Thứ Sáu. Thánh A-nê, Trinh nữ
1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12,12-30; Lc 1,1-4;4,14-21.
Thứ Hai. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, Giám mục
2 Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30
Thứ Ba. LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI
Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18
Thứ Tư. Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô.
2 Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9
Thứ Năm. Thánh An-ge-la Me-ri-ci
2 Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25
Thứ Sáu. Thánh Tô-ma A-qui-nô
2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34.
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
Gr 1,4-5.17-19; 1 Cr 12,31-13,13;Lc 4,21-30.
Thứ Sáu. Thánh Gioan Bosco
2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mc 5,1-20
Thánh Lễ Tất Niên: Is 63,7-9; 1 Cr 1,3-9; Lc 1,39-55

Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ

Haiger

Ngày 13.02.2022 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

Xin lưu ý :
Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội.

Mannheim

Sigmaringen
Haiger

Frankfurt

Pforzheim

Haltingen

Karlsruhe

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.
15g00 ngày 01.01.2022 nhà thờ Guter Hirte,
Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau
12g00 ngày 02.01.2022 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
Ngày 09.01.2022 nhà thờ Herz Jesu
Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg
13g30 Giải Tội
14g30 Thánh Lễ
ngày 16.01.2022 nhà thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen
13g00 Giải Tội
14g30 Thánh Lễ.
14g30 ngày 23.01.2022 nhà thờ St. Elisabeth
Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim
ngày 29.01.2022 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
16g00 Giải Tội
17g00 Thánh Lễ
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.

Thông Báo I
Xin gởi đến anh chị em bức thư từ Fatima của cha Stephano Bùi Thượng Lưu
Dự án Nhà Mẹ Lavang – Fatima
Kính thưa quý Đức Cha, quý cha và quý tu sĩ nam nữ
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Nhân dịp Giáng Sinh và Năm mới dương lịch 2022, xin được chân thành nguyện
chúc muôn phúc lành của Thiên Chúa cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn
và giáo xứ chúng ta.
Xin được thân ái gửi đến tất cả quý vị dự án « Nhà Mẹ Lavang-Fatima » dưới đây và
kính mong nhận được những góp ý và tích cực góp « viên gạch » để hoàn thành dự
án đáng ghi nhớ này
1) Lý do hình thành dự án Nhà Mẹ Lavang – Fatima
1.1. Đức Mẹ Lavang - Đức Mẹ Fatima : nhịp cầu nối kết hai giáo hội Việt – Bồ Đào
Nha. Đức Mẹ La Vang đã hiện ra cứu giúp cha ông chúng ta đang bị bách hại vào
năm 1798 thời Vua Cảnh Thịnh… Đức Mẹ Fatima đã hiện ra vào năm 1917 với ba
trẻ mục đồng trong cảnh điêu linh của thế chiến thứ nhất với ba sứ điệp quan trọng :
ăn năn cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng Mẫu Tâm…
Dở lại những trang sử những năm đầu truyền giáo rao giảng TIN MỪNG CỨU ĐỘ
cho dân tộc Việt Nam cách đây gần 500 năm, chắc chắn đã có nhiều nhà truyền giáo
Bồ Đào Nha đặt chân đến các vùng đất của Việt Nam trong những năm đầu ….nổi
tiếng nhất là linh mục Francisco de Pina dòng Tên (1585-1825) đến Hội An vào năm
1617 và địa bàn hoạt động truyền giáo của Ngài trải dài từ Thuận Hóa vào đến Quy
Nhơn. là một trong những ông tổ đã góp công sáng lập ra chữ quốc ngữ Việt Nam,
vừa là bề trên và thầy dậy tiếng Việt của lm. Antonio de Fontes SJ. và lm. Alexandre
de Rhodes S.J. (1593-1660)

1.2. Đức Mẹ Lavang - Đức Mẹ Fatima : nhịp cầu nối kết giáo dân Việt Nam với
Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima. Không ai mà không thuộc nằm lòng bài ca « Năm
xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi » …Giáo dân xứ Việt đặc biệt có lòng sùng kính
Đức Mẹ Fatima : nhiều thánh đường và đền đài dâng kính Mẹ Fatima… Hàng năm,
có nhiều đoàn hành hương từ Quê Hương đến kính viếng Mẹ.
1.3. Đức Mẹ Lavang - Đức Mẹ Fatima còn là nhịp cầu nối kết đoàn con hải ngoại.
Nhà Mẹ Lavang- Fatima sẽ là mái ấm, nhà của mình, khi đến hành hương Fatima.
2) Mục đích của dự án
2.1. Nhà của Mẹ Lavang đón tiếp đoàn con Việt Nam đến hành hương Fatima. Trong
dự án, sẽ xây dựng tượng đài của Mẹ Lavang trong khuôn viên của Nhà Mẹ LavangFatima
2.2. Nơi tổ chức các khóa tĩnh tâm linh thao + hành hương : Để giúp tăng trưởng đời
sống thiêng liêng, Nhà Mẹ Lavang-Fatima dự định tổ chức các khóa tĩnh tâm linh
thao + hành hương trong năm với sự cộng tác của các linh mục tu sĩ chuyên môn.
2.3. Nhà của Mẹ Lavang - Fatima sẽ là nơi gặp gỡ thân tình của con cái Việt Nam
khi đến hành hương Fatima, với bầu khí và hương vị Việt Nam…
2.4. Nhà của Mẹ Lavang - Fatima sẽ là nhà nghỉ ngơi bồi dưỡng tâm linh và thể lý
cho các linh mục và tu sĩ nam nữ Việt Nam khi đến hành hương Fatima.
2.5. Nhà của Mẹ Lavang – Fatima sẽ là nơi sưởi ấm trong tiết đông lạnh giá cho tuổi
cao niên an hưởng tuổi vàng ít tuần bên Mẹ Fatima, nhất là từ các nước Bắc Âu lạnh
lẽo…
3) Mỗi người một viên gạch đóng góp cho dự án
3.1. Hiện đã tìm được địa điểm lý tưởng để thực hiện dự án Nhà Mẹ Lavang Fatima: căn nhà có 20 phòng với nguyện đường và các phòng họp, tọa lạc trong khu
vườn gần 5000 mét vuông, bao quanh bằng rừng thông và cây khuynh diệp và cách
Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima chừng 1 cây số.
3.2. Tất cả căn nhà và khuôn viên khu vườn cần được trùng tu để có thể trở thành
Nhà Mẹ Lavang - Fatima với đầy đủ phòng ốc ngăn nắp, thoáng mát, có nhà nguyện
các phòng hội họp cho các khóa tĩnh tâm linh thao và hành hương.
3.3. Hệ thống sưởi và nước nóng : Dự án Nhà Mẹ Lavang - Fatima sẽ quan tâm đến
môi sinh, nên trong dự án trùng tu sẽ đặt hệ thống các tấm solar (để nạp điện mặt trời
và hệ thống sưởi cũng như nước nóng) trên mái nhà …
3.4. -Tượng đài Mẹ Lavang : sẽ được xây dựng trong khuôn viên, ngay bên phải của
cổng vào. Mẹ Lavang sẽ rộng vòng tay đón tiếp con cái Mẹ Việt Nam từ khắp năm
châu bốn bể về hành hương Mẹ Fatima.
3.5. Trong tương lai, nếu đúng với Thánh Ý Chúa, Nhà Mẹ Lavang - Fatima sẽ được
trao lại cho một dòng tu VN tiếp tục điều hành, với sự chấp thuận của giáo quyền địa
phương và Việt Nam…

4) Hội thiện Lavang-Fatima đã được thành lập : đây là một hội thiện không nhằm lợi
nhuận, theo đúng quy định của luật pháp Bồ Đào Nha, với danh xưng « Associacao
Lavang Fatima »…
4.1. Mục đích của hội thiện Lavang-Fatima lúc đầu là nhắm gây quỹ để hoàn thành
công cuộc trùng tu dự án Nhà Mẹ Lavang - Fatima … Sau khi dự án đã hoàn thành,
quỹ sẽ góp vào việc điều hành trung tâm này trong tương lai. 4.2. Hội viên của Hội
thiện Lavang - Fatima sẽ hoàn toàn tự nguyện với việc ghi danh và tự nguyện đóng
góp lúc đầu và sau đó góp mỗi năm tùy theo lòng hảo tâm…
4.3. Mỗi tháng vào ngày 13 sẽ dâng thánh lễ dưới chân Mẹ Fatima cầu cho tất cả quý
ân nhân và hội viên
4.4. Tên của quý ân nhân và quý hội viên sẽ được đặt dưới chân Mẹ Lavang và
Fatima.
Mọi đóng góp xin gửi vào trương mục của hội : Danh xưng: ASSOCIACAO
LAVANG FATIMA
Nº Conta: 0 0 0 5 6 1 2 3 3 0 7
NIB: 0007 0000 00561233077 23 IBAN: PT50 0007 0000 0056 1233 0772 3 SWIFT
/ BIC: BESCPTP
Xin hết lòng ghi ơn sự quan tâm và những đóng góp tự nguyện cho Nhà Mẹ Lavang
– Fatima.
Xin phúc lành của Chúa Giáng Sinh tràn đổ trên tất cả quý vị, quý ân nhân và hội
viên.
Trân trọng
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
(Thay mặt cho Hội Thiện Lavang-Fatima)
CHƯƠNG TRÌNH LINH THAO TẠI ĐỨC
1) KHÓA Linh Thao 5 ngày tại Đức (Germany):
LM hướng dẫn: Phan-xi-cô - Giuse Nguyễn Mai Kha, SJ.
Thời gian: từ chiều thứ ba 19.07.2022 đến Chúa Nhật 24.07.2022
Địa điểm: Schönstatt Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim
2) KHÓA Linh Thao Magis 5 ngày tại Đức (Germany):
LM hướng dẫn: Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ.
Thời gian: từ chiều thứ hai 21.11.2022 đến thứ bảy 26.11.2022
Địa điểm: Schönstatt Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim
Ghi danh:
– anh Xuân Vũ => xvdt@gmx.net
– chị Thanh Trang => tn.linhthao@yahoo.de
Điện thoại: 0049 6144 3950; 0049 170 33 33 671; 0049 176 533 88 748
Lệ phí: 325,- Euro/ một người và phòng đôi.
350,- Euro/ phòng ở một người (! nếu còn phòng. Ai có nhu cầu xin báo sớm cho ban
tổ chức!).

Vì số chỗ các khóa Linh Thao có hạn, đề nghị quý ông bà anh chị em có ý định tham
dự xin thu xếp ghi tên sớm. Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc qua các địa chỉ email
và số điện thoại trên.
Ghi chú: ghi danh tham dự các khóa ở Đức xin chuyển €50,- để giữ chỗ sau khi
nhận được điện thư (email) thông báo đã được ghi danh (không hoàn lại, nếu không
tìm được nguời thế chổ.)
Trân trọng thông báo & Kính mời tham dự TM. nhóm phối hợp tổ chức ÔB. Trương
Xuân Sao

Chương trình „Cùng với cha Nam đọc sách chung“
Chương trình “cùng với cha Nam đọc sách chung” (tên chính thức là “cùng tự học để
cuộc đời ý nghĩa hơn“) khóa 5 sẽ bắt đầu vào đầu tháng Một này. Anh chị em nào
muốn tham dự xin ghi danh theo đường Link sau đây:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMcJ0MujOvFUzhFtGR5boHfDpSZg
7WZDulYyH_lWTRD584Kw/viewform

Thông Báo II

4 trong 8 lý do bạn nên duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày
Những thiết bị điện tử như điện thoại hay laptop luôn là sự lựa chọn hàng đầu của
nhiều người sau những giờ làm căng thẳng và mệt mỏi. Thế nên thói quen đọc sách
dần bị quên lãng trong xã hội hiện đại và phát triển. Nhưng ở bất cứ thời đại nào thì
thói quen đọc sách đều có giá trị và mang lại cho con người nhiều bài học trong cuộc
sống. Chúng ta hãy điểm qua những lý do bạn nên duy trì thói quen đọc sách, hãy
cùng theo dõi nhé!

Tâm tình nhóm TNCG gởi cha tuyên úy
Nhân dịp thánh lễ 19.12
Con xin thay mặt cho các bạn trẻ, Nhóm TNCG trên toàn nước Đức, xin nói lên
lời… chân thành cám ơn Cha. Cha đã luôn đồng hành và giúp đỡ chúng con, như
người Cha Linh Hướng trong suốt thời gian qua. Cha đã luôn tạo cơ hội cho chúng
con, có những buổi gặp gỡ, để trao đổi trong việc sinh hoạt cho ĐHCG.
Từ năm 2006, TNCG chúng con có được là 20 em. Cho đến nay, thì đã lớn mạnh
trên 200 em trên toàn nước Đức. Chúng con cám ơn Cha rất nhiều, trong những năm
qua… Cha đã dâng những Thánh Lễ riêng cho TNCG chúng con. Nhưng có đôi
khi… trong những Thánh Lễ, chúng con còn đang quá…buồn ngủ… mắt nhắm, mắt
mở… vì đã làm việc quá khuya trong những ngày thứ bảy…trước đó!
Thưa Cha, với tính tình luôn vui nhộn và hài hước của Cha. Cha luôn động viên
chúng con, và Cha vẫn mãi là một thành viên trong TNCG chúng con. Chúng con
cũng không quên rằng: Cha luôn luôn giúp chúng con về mặt tài chánh cũng như tinh
thần, khi chúng con gặp khó khăn… vì các em đến sinh hoạt quá đông!
Thưa Cha, chúng con biết là Cha không thích nhận quà, nhưng vì Cha đã giúp chúng
con hơn 15 năm qua, nên chúng con xin
tặng Cha một cái hộp nhỏ với logo của
TNCG, để Cha đựng Bánh Lễ, mỗi khi Cha
đi dâng Thánh Lễ trong Vùng.
Thưa Cha, bây giờ… Cha không còn chính
thức là Cha Linh Hướng cho chúng con
nữa. Nhưng chúng con vẫn rất hoan
nghênh, khi Cha ghé thăm chúng con.
Chúng con xin cám ơn Cha rất nhiều. Xin
Chúa luôn gìn giữ và thương ban sức khỏe
dồi dào cho Cha. Xin Cha nhớ cầu nguyện cho chúng con.
Một lần nữa chúng con xin cám ơn Cha rất nhiều

Góc suy tư.

1. Đọc sách giúp bạn hình thành nhân cách tốt hơn
Những câu chuyện, bài học trong sách sẽ giúp người đọc có chiều sâu trong suy
nghĩ. Có những cuốn sách truyền cảm hứng thành công sẽ giúp bạn đọc nuôi dưỡng
thêm ý chí bền bỉ và tinh thần sắt thép.
2. Kích thích trí não
Khi đọc sách bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ để thấu hiểu những con
chữ, sẽ giúp kích thích trí não của bạn phải làm việc chăm chỉ và hiệu quả hơn.
3. Cải thiện kỹ năng viết lách
Hãy lựa chọn cho mình những cuốn sách yêu thích, sau đó học hỏi cách xây dựng
câu chuyện, cách dùng ngôn từ của các tác giả nổi tiếng. Dần dần, bạn sẽ học được
cách viết bài logic và vốn từ cũng dần trở nên phong phú hơn rất nhiều.
4. Cải thiện khả năng tập trung
Khi muốn đọc một cuốn sách thì
bạn bắt buộc phải tập trung 100%
vào nó để hiểu và hấp thụ kiến
thức trong sách, thế nên khi hình
thành được thói quen đọc sách thì
khả năng tập trung của bạn cũng
sẽ được cải thiện.
(còn tiếp)
Sưu tầm

