
 

  Mục  Vụ  

  Tháng 04– 2022 

    

 

Anh chị em thân mến,  

trong những ngày qua mọi người chúng ta đều quan 

tâm đến cuộc chiến tự vệ của người dân Ukraine. 

Chúng ta cảm thấy cuộc sống chúng ta không còn là 

cái gì riêng lẻ từng người, nhưng cuộc sống của chúng 

ta được liên kết với cuộc sống của thế giới.  

Một người Việt Nam từng sống tại Kiew – thủ đô 

nước Ukraine đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Berlin rằng, trước khi nước 

Nga xâm lăng nước Ukraine anh không muốn nghe tin gì về việc này. Anh cho rằng 

việc chính trị là của người khác, còn anh thì chỉ cần chí thú làm ăn. Anh cố tình 

không nghe tin tức về cãi cọ giữa Nga và Ukraine nữa. Hãy chỉ lo làm ăn. Đột nhiên 

một ngày anh thấy xe cộ kẹt cứng ngoài đường và bắt đầu đạn nổ. Anh vội vàng vơ 

vét được cái gì có thể được và vội vã lên đường. Chạy loạn không được chuẩn bị…  

 

Anh chị em thân mến, dù chúng ta muốn hay không muốn, cuộc sống chúng ta cũng 

ràng buộc với nhau. Sự dữ lan tràn bởi vì những người tốt không liên kết với nhau để 

làm điều tốt.  Bởi thế lúc này chúng ta cần đồng tâm hợp ý cầu nguyện cho dân tộc 

Ukraine được Chúa gìn giữ tự do và độc lập của họ, được Chúa bảo đảm cho họ sự 

ấm no hạnh phúc bù vào những đau khổ họ đang chịu bây giờ.  

 

Chúng ta cảm thấy sốc hoặc giận dữ trước sự khinh thường luật phát thế giới đầy sự 

vô nhân đạo đang xảy ra.  Ai trong chúng ta không cảm thấy mình kém cỏi hay bất 

lực trước cái ác hiển hiện như vậy? Trong điều này, ít nhất, chúng ta thấy những cãi 

cọ bất hòa giữa chúng ta chẳng có ích lợi gì cả. Chúng ta hãy yêu thương đoàn kết 

với nhau. Trong tình yêu thương đoàn kết, chúng ta mang theo mình những gì là của 

chúng ta, sự phi lý của việc khổ nạn trong hy vọng vào biến đổi phục sinh của Chúa 

Giêsu Kitô. Tham dự vào nghi thức tuần thánh là biểu lộ đức tin của chúng ta là sự 

phi lý của sự dữ cũng như sự cứu độ cuối cùng của nhân loại nằm trong cuộc khổ 

nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô 

Cầu mong chúng ta được dẫn dắt để làm những gì chúng ta có thể làm ở bất kỳ cấp 

độ nào để cộng tác vào việc đón nhận ơn phục sinh! 

Xin Chúa chúc lành và ban cho từng cộng đoàn, từng gia đình và từng cá nhân anh 

chị em dồi dào ân thánh trong mùa Phục Sinh năm nay. Mến, 

cha T/U 

Dominik Trần Manh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG TƯ 

Cầu cho các nhân viên y tế. 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhân viên y tế, để việc giúp đỡ các bệnh nhân và 

những người cao tuổi của họ, được chính phủ và cộng đoàn địa phương giúp đỡ, 

cách riêng tại các quốc gia đang phát triển. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ 

 

03 + CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11. 

04  Thứ Hai. Thánh I-si-đô-rô, Giám mục 

Đn 13,41c-62; Ga 8,12-20. 

05  Thứ Ba Thánh Vi-xen-tê Phê-rê,  

Ds 21,4-9; Ga 8,21-30. 

10 + CHÚA NHẬT LỄ LÁ 
Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56  

14  THỨ NĂM TUẦN THÁNH  

Ban sáng: THÁNH HIẾN VÀ LÀM PHÉP DẦU 

 Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21 

14  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 

15  THỨ SÁU TUẦN THÁNH 

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 

16  THỨ BẢY TUẦN THÁNH 

ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA 

17  CHÚA NHẬT PHỤC SINH. CHÚA SỐNG LẠI 

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

24 + CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa 

Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31 

25  Thứ Hai.  THÁNH MÁC-CÔ, THÁNH SỬ. 
1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20 

28  Thứ Năm. Thánh  Luis Grignion de Montfort 
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36 

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

 Cv 5,34-42; Ga 6,1-15. 

 



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.  

Haiger Ngày 03.04.2022 nhà thờ Maria Himmelfahrt  

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

14g30  Thánh Lễ 

Wiesbaden  ngày 10.04.2022 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

09g00  Giải Tội 

10g00  Thánh Lễ 

 

Flörsheim Gründonnerstag 14.04.2022  

16g00 Giải tội 

17g00 Giảng thuyết + Thánh lễ có nghi thức rửa chân 

Nhà thờ St. Josef; 

Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim 

 

Flörsheim Karfreitag  15.04.2022  

16g30 Giải Tội 

17g30 Giảng thuyết + Suy tôn thánh giá  

Nhà thờ St. Josef;  

Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim 

 

Flörsheim Karsamstag 16.04.2022 

16g00 Giải tội 

17g00 Giảng thuyết 

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rủa tôi người lớn 

Kirche St. Josef; 

Kolpingstr. 17,  65439 Flörsheim 

 

Breuberg 14g30  ngày 17.04.2022  nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Chúa Nhật Phục Sinh 

Mannheim 15g00 ngày 18.04.2022 nhà thờ Guter Hirte,  

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau 

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục sinh 

 

Sigmaringen 12g00  ngày 24.04.2022  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Nothgottes 11g00 ngày 01.05.2022 tu viện  Châu Sơn Nothgottes 

Nothgottes 37,  65385 Rüdesheim am Rhein 

 

Haltingen ngày 07.05.2022 nhà thờ St. Maria,  

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

16g00  Giải Tội 

17g00  Thánh Lễ 

 

Freiburg ngày 08.05.2022 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

11g00 Giải Tội 

12g00 Thánh Lễ 

Frankfurt ngày 15.05.2022 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

14g30 Thánh Lễ. 

Pforzheim 14g30 ngày 22.05.2022 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim 

 

Breuberg 14g30  ngày 26.05.2022  nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Lễ Chúa Lên Trời 

Karlsruhe  14g30 ngày 29.05.2022 Kirche St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut 

Mannheim 15g00 ngày 12.06.2022 nhà thờ Guter Hirte,  

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau 

 

Breuberg 14g30  ngày 16.06.2022  nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa 

Wiesbaden ngày 19.06.2022 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

09g00  Giải Tội 

10g00  Thánh Lễ 

 

Haiger  Ngày 19.06.2022 nhà thờ Maria Himmelfahrt  

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

14g30  Thánh Lễ 

Sigmaringen 12g00  ngày 26.06.2022  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

 

 



Thông Báo I 

 

Thay đổi địa điểm cử hành tuần thánh 

Giáo xứ St. Gallus cho biết các sinh hoạt phụng vụ tuần thánh năm nay của cộng 

đoàn công giáo Việt Nam chúng ta sẽ được phép diễn ra tại nhà thờ St. Josef – cũng 

thuộc giáo xứ St. Gallus. Địa chỉ của nhà thờ St. Josef là  

Kirche St. Josef 

Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim 

 

Theo luật lệ hiện nay thì việc tham dự thánh lễ không còn cần phải đăng ký, 

không cần lập danh sách, không phải giữ khoảng cách, không cần chứng nhận 

3G. Chỉ cần mang khẩu trang trong suốt buổi lễ..  

 

Vì hoàn cảnh thời gian và nơi chốn nên năm nay vào ngày thứ Sáu tuần thánh sẽ 

không có đi đàng thánh giá chung.  

 

Đặc biệt năm nay cộng đoàn công giáo Việt nam vùng Trung và Tây nam Đức sẽ 

được Sơ Martine Chương Đài dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán lấy thời gian 

sang Frankfurt để giúp chúng ta suy niệm về tình yêu Chúa trong tuần thánh năm 

nay. Các cộng đoàn chúng ta cám ơn Sơ và sẽ hân hoan chào đón Sơ. 

 

Đặc biệt trong những ngày chuẩn bị Phục sinh này, tòa giám mục cũng kêu mời 

chúng ta cầu nguyện nhiều cho dân tộc Ukraine và cho hòa bình thế giới trong các 

giò kinh nguyện cộng đoàn.  

 

Thứ Sáu tuần thánh 
KÍNH NHỚ CHÚA GIÊ-SU CHỊU CHẾT CHUỘC TỘI NHÂN LOẠI. 

Thứ Sáu tuần thánh 15.04.2022 là ngày giữ chay và kiêng thịt. 

Ai tham dự nghi thức tôn kính và hôn Thánh Giá thì được một ơn đại xá với điều 

kiện: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (Enchiridion 

Indulgentiarum năm 1999, concessio 13). 

 

Thứ Bảy tuần thánh 
Bí tích Thánh Tẩy gắn liền mật thiết với mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô. Vì thế 

hiều ngày thứ Bảy tuần thánh – đêm Phục Sinh, cộng đoàn Công Giáo Việt Nam 

chúng ta trong phụng vụ sẽ đón nhận 2 người tân tòng. Họ ước muốn cùng chết và 

sống lại với Chúa Kitô trong bí tích Thánh Tẩy. Cộng đoàn chúng ta cảm tạ Chúa 

cho 2 người tân tồng này và chúc mừng họ. Toàn thể cộng đoàn chúng ta cũng sẽ lặp 

lại những lời đã cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy trong đêm đó.  Năm nay 

xin anh chị em tự mua nến phục sinh cho mình và đem đến xử dụng. Xin lưu ý 

đừng để sáp nến rơi nhỏ trên san nhà thờ hoặc trên ghế quỳ.  

 

Ngày Picknick hàng năm toàn vùng 

 Năm nay chúng ta sẽ cử hành trở lại ngày gặp gỡ truyền thống của các cộng đoàn 

chúng ta qua việc cùng nhau Picknick tại Đan Viện Châu Sơn Nothgottes vào ngày 

mồng Một Tháng Năm. Ngày Mồng Một tháng Năm năm nay là ngày Chúa Nhật.   

 

Những anh chị em nào muốn tham dự ngày Picknick này xin ghi danh nơi cộng đoàn 

trưởng của mình. Sau đó cộng đoàn trưởng sẽ báo lại cho cha bề trên đan viện là cha 

Anselm Trần Công Luận. Những cộng đoàn nào muốn đóng góp các tiết mục văn 

nghệ cho ngày hôm đó xin ghi danh nơi anh Giuse Nguyễn Việt Hùng. Email: 

viet.hung.nguyen@gmx.de .Mb: 015231863879.  

 

Thánh lễ kỷ niệm hồng ân bí tích hôn phối – ngày tình yêu 

Cha Tuyên úy dành ngày Chúa Nhật 23.10.2022 để có thể cử hành thánh lễ kỷ niệm 

bí tích hôn nhân cho các đôi hôn phối. Nơi chốn chưa quyết định vì chưa biết ai 

muốn đứng ra tổ chức như những lần trước đây. Dù thế nào đi nữa cha vẫn để dành 

ngày Chúa nhật này nếu có ai muốn tổ chức.  

 

Thông Báo II 

 

Giáo lý Thanh Tẩy cho người lớn và Giáo Lý chuẩn bị hôn nhân 

Anh chị em nào cần chuẩn bị để lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy người trưởng thành và 

bí tích Hôn Phối, có thể ghi danh nơi cha Tuyên úy cho khóa học tới bắt đầu từ tháng 

Tư. Anh chị em ghi danh sẽ được học qua phương tiện Internet. Mỗi khóa kéo dài 6 

tháng và học mỗi tuần 1 lần. Xin ghi danh qua địa chỉ Email của cha Tuyên Úy 

 

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 6 sẽ bắt đầu vào đầu tháng Năm này. Anh chị em nào 

muốn tham dự xin ghi danh từ ngày 25.04.2022 theo đường Link sau đây: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMcJ0MujOvFUzhFtGR5boHfDpSZg

7WZDulYyH_lWTRD584Kw/viewform  

Bắt đầu từ ngày 25.04.2022 thì trang mạng ghi danh mới hoạt động.  

 

Góc chia sẻ:  tiếp cận người tỵ nan từ Ukraine 

 

Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa! 
Biển người từ Ukraina tràn vào nước Đức, chủ yếu ở thành phố Berlin. Ngày 

07.03.2022 dòng người tại nhà ga chính của Berlin không biết bao nhiêu ngàn người 

lớn, trẻ em, bé sơ sinh còn được các bà mẹ bồng trên tay đang bơ vơ, tìm nơi trú ngụ. 

Mọi người đã phải bỏ lại tất cả để đi lánh nạn. Đa số họ đi từ Ukraina qua Balan rồi 

từ đó qua Đức tới Berlin. Chuyến đi thường kéo dài khoảng 6 ngày 5 đêm, có khi 

mailto:viet.hung.nguyen@gmx.de
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMcJ0MujOvFUzhFtGR5boHfDpSZg7WZDulYyH_lWTRD584Kw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMcJ0MujOvFUzhFtGR5boHfDpSZg7WZDulYyH_lWTRD584Kw/viewform


hơn, có những gia đình phải chia tay nhau vì phụ nữ và trẻ em luôn được ưu tiên đi 

trước, đàn ông, thanh niên đôi khi phải đi sau, thanh niên từ 18-50 sẽ không được đi 

vì phải ở lại vỉ nghĩa vụ đất nước. Các nhà ga xe lửa và các bến xe Bus toàn người là 

người, trong số người này người Việt Nam mình cũng không ít.  

 

Giáo xứ Thánh gia Berlin chúng con đáp lời mời gọi của Tổng Giám Mục địa phận 

Berlin làm một nghĩa cử “lá lành đùm lá rách” với làn sóng người đang lâm vào cảnh 

“màn trời chiếu đất”. Vợ mất chồng, con lạc cha. Các bạn trẻ đang ở ngưỡng cửa đại 

học bị cắt đứt, các học sinh phải ngưng đến trường. Mọi người đang sống trong lo 

lắng sợ hãi, không biết tương lai sẽ đi về đâu? Trong những ngày này chúng con đi 

tới nhà ga chính để khi xe lửa đến, có người Việt Nam là chúng con nhận và đưa về 

hội trường nhà xứ, không phân biệt lương giáo, tại đây mọi người ít nhất cũng được 

một tô mì ăn cho ấm bụng và có nơi ngủ tạm không phải co ro như ngoài nhà ga.  

 

Những nhà tài trợ, hội Từ thiện, những “mạnh thường quân” đã đem chăn, màn, mền 

gối, quần áo, giày dép, gạo thịt, rau củ quả, đồ dùng cá nhân, tả cho em bé đến giúp 

đỡ. Nhưng quý hơn hết là những tấm chân tình của họ không ngần ngại đường xa 

đem những tặng vật đến đây. Liên tục có những cuộc điện thoại gọi tới, muốn đem 

“tình thương”đến chia sẻ với những người cùng khổ. Phần chúng con, mỗi ngày đưa 

nhóm này đi xin đăng ký về trại nhập cư, rồi đón nhóm khác từ ga tàu về tạm nghĩ. 

 

Vào một buổi chiều còn lạnh tiết đông, cha Lê Phan từ Leipzig đến thăm “trại tị nạn” 

của chúng con và Ngài đã dâng lễ cầu nguyện và tạ ơn Thiên chúa với chúng con. 

Cha mời gọi hết thảy mọi người lương giáo đến tham dự. Sau khi người công giáo 

được rước mình thánh chúa, cha kêu mời nhũng người tôn giáo bạn lên phía trên và 

mỗi người được cầm một ngọn nến thắp sáng trong tay dâng lên Đấng toàn năng. Lời 

bài hát “thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt 

vời…” được vang lên. Lúc này đây tâm hồn chúng con cảm thấy bình an và hạnh 

phúc đến rơi lệ. Sau thánh lễ cha còn ban Bí tích Rửa tội cho một em bé, hai mẹ con 

cũng chạy từ bên Ukraina sang. Mẹ bồng em trên tay và tha thiết xin cha cho em 

được gia nhập Hội thánh Chúa. Giáo hội có thêm một Giuse. Anh chồng là người 

bên lương giáo nhưng cũng đồng ý cho con theo đạo công giáo. Mẹ em là người 

công giáo, lâu năm rồi cũng không xưng tội, trước thánh lễ cũng đã xin cha cho được 

lãnh bí tích hòa giải.. Thật là một Hồng Ân. 

 

Một buổi chiều cuối tuần, một vài anh chị trong ban điều hành giáo xứ có ngồi lại 

dùng bữa cơm “tị nạn” chung với những người đang có mặt trong hội trường, sau 

bữa cơm thanh đạm, chúng con mời mọi người không phân biệt lương giáo vào nhà 

thờ, quây quần trước tượng Mẹ Maria, mỗi người dâng mẹ một ánh nến đang cháy 

sáng trong tay và dâng lên mẹ lên nguyện ước trong tận đáy lòng mà không thể nói 

lên lời…giàn gịua những giọt lệ trên gò má mỗi người… 

 

Thay mặt cho nhóm người đang đi lánh nạn chúng con cảm tạ Chúa đã gửi đến cho 

chúng con những “tấm lòng vàng”. Xin tri ân đến tất cả ngững bàn tay đóng góp vật 

chất lẫn tinh thần của mọi người đang sống theo tinh thần phúc âm: “…khi Ta đói 

các ngươi cho ăn…”, và cả những người cầu nguyện cho chúng con. Xin Thiên Chúa 

là cha giầu lòng xót thương và Mẹ Maria từ ái chúc lành và trả công thật xứng đáng 

cho mỗi người, và gìn giữ chúng con xác hồn trong bàn tay yêu thương của các Ngài. 

Xin Chúa cho chiến tranh mau chấm dứt để chúng con được sống trong an bình và 

hăng say phục vụ Chúa qua tha nhân. 

Soeur M. Kim Chi  

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

Nhà Thờ (tiếp theo) 

Từ thế kỷ thứ 11-16, các nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Gô-tic. Gô-tic diễn tả 

lại sự tìm kiếm một dung hòa toàn diện trong trật tự của vũ trụ mà Thiên Chúa tạo 

dựng nên; trong đó, vị trí của mỗi người đều được ấn định rõ ràng. Một đặc điểm 

khác cho các nhà thờ thời này là ánh sáng - một nguyên tố được coi như là môi 

trường huyền bí thích hợp nhất cho Thiên Chúa. Nhờ những sườn cong và những cột 

chính to lớn đón chịu hết trọng lực của mái nhà, người ta có thể dùng cửa sổ màu để 

trám các khoảng cách giữa các cột trụ. Cuối cùng, kiến trúc này là một biểu tượng 

cho sự cực độ và siêu việt. Tháp, và nhất là các cột trong nhà thờ lôi kéo người nhìn 

ngước cao để chiêm ngắm.     

Trong khoảng cùng một thời gian tại Ý, người ta ưa chuộng lối xây nhà thờ được gọi 

là Phục Hưng (Renaissance). Những kiến trúc “ôn lại” lối xây của thời Rô-ma này 

cũng biểu hiện cho một quan niệm vũ trụ có trật tự đàng hoàng và lô-gic. Các công 

trình xây cất nhà thờ trong thế kỷ thứ 16 phần lớn có mục đích biểu dương sự huy 

hoàng của Rô-ma: rất đồ sộ, gây ấn tượng vào nhãn quan và lắm lúc cầu kỳ rườm rà.  

Góc suy tư. 

QUY TẮC „NĂM KHÔNG“ 

Dưới đây là quy tắc 5 "không" mà bạn nên học thuộc nằm lòng để củng cố cho mối 

quan hệ của mình với người bạn đời : 

1.Không nhắc lại chuyện quá khứ  

2.Không nói dối, không phóng 

đại. ... 

3.Không cố gắng thay đổi đối 

phương. ... 

4.Không xem đối phương là vật 

để sở hữu. ... 

5.Không để đối phương cảm thấy 

tự ti. 


