Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG NĂM
Cầu nguyện cho đức tin của giới trẻ.

Mục Vụ
Tháng 05– 2022
Anh chị em thân mến,
chúng ta lại trở về tháng Hoa – tháng Giáo Hội Công
Giáo dành cho việc tôn kính Đức Mẹ Maria.
Một trong một số điều tôi nhận thấy nơi một số gia đình
lúc này là họ đầu tư cho con cái được học hành nhiều
ngành, nhiều tài năng nhưng giáo dục việc xây dựng tình yêu con cái với cha mẹ, cha
mẹ với con cái thì ít. Dân đến một số cha mẹ thì khóc thầm, than vãn là con cái coi
thường mình, con cái lo cho đời chúng nhiều đến độ chẳng quan tâm đến cha mẹ là
bao nhiêu.
Tuy con số những người than vãn đó không phải là tất cả, nhưng cũng đủ làm cho
chúng ta lưu ý: con cái sẽ nhận được sự giáo dục lòng hiếu thảo tùy vào việc chúng
bắt chước thái độ sống của cha mẹ các em. Nếu các em nhìn thấy cha mẹ có lòng
hiếu thảo, thì chúng sẽ tự động trong vô thức lập lại những gì cha mẹ đã làm. Đương
nhiên không phải cha mẹ nào cũng có ông bà còn sống và sống gần. Tuy nhiên nếu
lòng hiếu thảo của cha mẹ không chỉ dừng lại nơi trần thế này, thì con cái cũng sẽ
được ảnh hưởng lòng hiếu thảo đó.
Trong đức tin chúng ta biết rằng Đức Mẹ là Mẹ chúng ta. Đó là thiên chức Đức Mẹ
đã nhận được từ Chúa Giêsu trước khi Chúa tắt thở trên thánh giá. Chúa sống lại đã
kiện cường ơn gọi Hiền Mẫu đó của Đức Mẹ. Như những người phụ nữ được gọi là
mẹ không phải chỉ vì sinh ra đứa con mà còn là giáo dục đứa con nữa, thì Đức Mẹ
cũng vậy. Vì thông hiệp vào lễ tế hy sinh của Chúa Giêsu, Đức Mẹ không chỉ được
đặt làm mẹ thánh Gioan mà là mẹ của cả nhân loại. Ngày nay ở trên thiên quốc, Đức
Mệ vẫn tiếp tục sứ mạng của mình là góp phần sinh ra những người tín hữu mới và
gia tăng đời sống thiêng liêng cho những người được Chúa Giếu cứu chuộc.
Chúng ta hãy yêu mến Đức Mẹ bằng tình hiếu thảo thật sự. Con cái chúng ta sẽ vô
thức được ảnh hưởng tình yêu hiếu thảo này của chúng ta.
Ước gì từng người trong chúng ta cũng như từng gia đình chúng ta gìn giữ được tình
yêu hiếu thảo đôi với Mẹ Maria. Tình yêu này sẽ nuôi sống chúng ta và con cháu
chúng ta.
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 tháng Hoa kính Đức Mẹ này. Mến,
cha T/U
Dominik Trần Manh Nam

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ, họ được mời gọi hướng tới một đời sống
viên mãn; xin cho họ nhận ra, Đức Ma-ri-a là mẫu gương về việc lắng nghe, phân
định một cách chín chắn, can đảm trong đức tin và nhiệt thành trong phục vụ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM
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Thứ Ba. THÁNH PHILÍPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ
1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14..
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30.
Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục
và tu sỹ. Chúa Nhật Chúa chăn chiên nhân từ.
Thứ Ba. Thánh Gio-an Avila
Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
Thứ Năm. Thánh Nereus, Achilleus và Pankratius tử đạo
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20..
Thứ Sáu. Kính Đức Mẹ Fa-ti-ma
Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35
Thứ Hai. Thánh Johannes Nemopuk
Cv 14,5-18; Ga 14,21-26
Thứ Tư. Thánh Gio-an I, Giáo hoàng
Cv 15,1-6; Ga 15,1-8
Thứ Sáu. Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na
Cv 15,22-31; Ga 15,12-17
Thứ Bảy. Thánh Hermann Josef
Cv 16,1-10; Ga 15,18-21
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
Thứ Năm. Chúa Lên Trời .
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53
CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Cv 7,55-60; Kh 22,12-14.16-17.20; Ga 17,20-26
Thứ Ba. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT
Rm 12,9-16b; Lc 1,39-56

Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ

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

Nothgottes

Haltingen

Freiburg

Frankfurt

Pforzheim
Hành Hương
Speyer
Breuberg

Karlsruhe
Mannheim

Breuberg

Wiesbaden

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.
11g00 ngày 01.05.2022 tu viện Châu Sơn Nothgottes
Nothgottes 37, 65385 Rüdesheim am Rhein
ngày 07.05.2022 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
16g00 Giải Tội
17g00 Thánh Lễ
ngày 08.05.2022 nhà thờ St. Andreas,
Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
11g00 Giải Tội
12g00 Thánh Lễ
ngày 15.05.2022 nhà thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen
14g30 Thánh Lễ.
10g00 ngày 22.05.2022
Nhà thờ chính tòa Speyer
Domplatz , 67346 Speyer
14g30 ngày 26.05.2022 nhà thờ St. Karl Boromäus,
Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt
Lễ Chúa Lên Trời
14g30 ngày 29.05.2022 Kirche St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut
15g00 ngày 12.06.2022 nhà thờ Guter Hirte,
Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau
14g30 ngày 16.06.2022 nhà thờ St. Karl Boromäus,
Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt
Lễ Mình Máu Thánh Chúa
ngày 19.06.2022 nhà thờ St. Josef,
Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden
09g00 Giải Tội
10g00 Thánh Lễ

Haiger

Sigmaringen

Ngày 19.06.2022 nhà thờ Maria Himmelfahrt
Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger
14g30 Thánh Lễ
12g00 ngày 26.06.2022 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Haltingen

ngày 02.07.2022 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
16g00 Giải Tội
17g00 Thánh Lễ

Freiburg

ngày 03.07.2022 nhà thờ St. Andreas,
Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
11g00 Giải Tội
12g00 Thánh Lễ
14g30 ngày 10.07.2022 Kirche St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut

Karlsruhe

Frankfurt

ngày 17.07.2022 nhà thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen
14g30 Thánh Lễ.

Pforzheim

14g30 ngày 24.07.2022 nhà thờ St. Elisabeth
Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim

Thông Báo I
Thay đổi địa điểm cử hành thánh lễ ngày 22.05.2022
Giáo phận Speyer vừa thông báo là năm nay địa phận tổ chức lại ngày hành hương
nhà thờ chính tòa Speyer vào Chúa Nhật thứ Tư trong tháng Năm dành cho các cộng
đoàn ngoại quốc. Vì thế cha tuyên úy xin anh chị em cộng đoàn Pforzheim gặp nhau
hôm đó tại thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Speyer chứ không ở nhà thờ Elisabeth
tại Pforzheim nữa. Anh chị có dịp gặp gỡ nhiều anh chị em tín hữu hơn trong ngày
Chúa Nhật đáng lẽ của riêng cộng đoàn mình. Mong anh chị đón nhận tin này với sự
hân hoan cảm tạ Chúa.
Cha cũng xin kính mời anh chị em tại các cộng đoàn chung quanh Speyer đến tham
dự thánh lễ hành hương này. Năm nay cộng đoàn công giáo Việt Nam chúng ta sẽ
đọc bài đọc thứ Nhất bằng tiếng Việt và sẽ góp phần hát bài ca Ave Maria Lourdes
bằng tiếng Việt. Xin anh chị em tự mang cơm trưa theo. Xin cám ơn anh chị em

Thánh Lễ khai mạc sinh hoạt thiếu nhi cộng đoàn Frankfurt năm 2022

Thông Báo II

Kính thưa quý phụ huynh trong cộng đoàn Frankfurt,
Ban thiếu Nhi của cộng đoàn Frankfurt sẽ tổ chức một thánh lễ vào ngày 11.06.2022
lúc 15g00 tại St. Anna, Hausen để khai mạc sinh hoạt thiếu nhi trở lại sau thời gian
dài tạm ngưng vì dịch bệnh.

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.

Ngoài các gia đình có con em sinh hoạt trong nhóm thiếu nhi thì những gia đình nào
có con em nhỏ/thiếu niên trong cộng đoàn cũng đều được hoan nghênh mời đến để
cùng tham dự Thánh lễ. Sau đó sẽ có buổi họp mặt các gia đình bên hội trường để
cùng nhau dùng tách trà/Cafe hàn huyên, chia sẻ, trao đổi góp ý cho sinh hoạt được
duy trì và thêm phần sống động.

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

Buổi tối các gia đình sẽ dùng cơm tối với nhau. Mỗi gia đình mang theo phần dùng
cho gia đình của mình nếu được thì nhiều hơn để cùng chia sẻ với các gia đình bạn.
Nước uống thì ban thiếu nhi lo liệu.
TM/ban thiếu nhi.
Anton Tôn Quốc Sử

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 hạn chót là ngày 10.05.2022 theo đường Link sau đây:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMcJ0MujOvFUzhFtGR5boHfDpSZg
7WZDulYyH_lWTRD584Kw/viewform

Thư cám ơn sau lễ an táng ông Cố Dominico Trần Đình Ruật
Đại hội công giáo cho người Việt Nam tại Đức Quốc
Kính thưa Đức Ông, quý cha, quý thầy và quý chị,
Trong những ngày buồn sầu vì phải giã từ người cha thân yêu là ba của con, con đã
nhận được những sự nâng đỡ ủi an yêu mến của Đức Ông, các linh mục, tu sĩ, liên
đoàn công giáo, bạn hữu xa gần các cộng đoàn dân Chúa và các đoàn thể công giáo.
Bằng nhiều cách khác nhau với những thư chia buồn, những lời nói phân ưu những
thánh lễ, những giờ cầu nguyện chung và riêng, những sự dâng cúng cho việc nâng
đỡ ơn gọi với ý chỉ cho linh hồn Đôminicô cũng như đã dành thời giờ đến dự thánh
lễ an táng ông Cố ba của con, đặc biệt những người đã góp công cho việc tổ chức lễ
an táng ngày 19.04.2022 vừa qua.
Gia đình con xin thành kính tri ân.
Những tâm tình yêu thương quý báu đó đã giúp gia đình con nhận ra rằng Gia đình
con không đơn độc nhưng được ủi an liên đới với những người con Thiên Chúa trong
cộng đoàn công giáo.
Xin Đức Ông, quý cha, quý thầy và quý chị rộng lòng tha thứ cho con vì con đã
không có thể gởi đến từng người trong quý cha, quý thầy và quý chị lời cám ơn chân
thành của gia đình con.
Kính
Dominik Trần Mạnh Nam SDB

Kính thưa Cha Dominik Trần Mạnh Nam và Quý Vị Giáo Dân Cộng Đồng Công
Giáo Trung và Tây Nam Đức.
Năm nay vì đại dịch Covid-19 vẫn còn, cho nên Đại Hội Công Giáo vẫn chưa tổ
chức như hàng nămđược. Liên Đoàn Công Giáo sẽ tổ chức chương trình Thánh Lễ
Ngũ Tuần (04.06-06.06.2022) với chủ đề
„Tin Yêu và Hiệp Nhất“ (Joh 17, 22)
Thứ bảy ngày 04.06.2022
Vọng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Solingen
Do Giới trẻ TNCG phụ trách
Chúa Nhật ngày 05.06.2022
11:00 giờ Đại LễChúa Thánh Thần Hiện Xuống
tại dòng Châu Sơn (Nothgottes 2, 65385 Rüdesheim am Rhein)
13:00 giờ Cơm trưa
Ban tổ chức sẽ chuẩn bị phần ăn uống cho tất cả tham dự viên với giá bán tượng
trưng. Tiền lời sẽ ủng hộ vào quỹ dòng Châu Sơn.
14:00 giờ Văn Nghệ

Thứ Hai ngày 06.06.2022
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.
Xin quý vị cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự Đại LễChúa Thánh Thần Hiện
Xuống vào ngày Chúa Nhật ngày 05.06.2022. Xin quý vị vui lòng ghi danh tại cộng
đoàn trưởng của mình đến trước ngày ChúaNhật 22.05.2022.
Ngoài ra những Thánh Lễ sẽ được LĐCG phát trực tuyến và mọi chi tiểt của chương
trình cho Ngũ Tuần sẽ được thông báo trên trang web www.ldcg.de và trang
facebook của Liên Đoàn Công Giáo VN tại Đức.
Xin cầu chúc Cha và Gia Đình Quý Vị luôn dồi dào sức khỏe, an lành, nhiều niềm
vui và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa Phục Sinh.
Trân trọng kính chào
Chủ tịch Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Đức.
Góc học hỏi: Giáo lý về Thánh lễ
Nhà Thờ (tiếp theo)
Những thay đổi trong nghi lễ, được tạo ra bởi phong trào Cải Giáo và Chống Cải
Giáo, cũng không khỏi gây ảnh hưởng đến kiến trúc nhà thờ. Công giáo cũng như
Tin Lành đều nhấn mạnh việc thuyết giảng và lắng nghe Lời Chúa. Mặc dù trước đó
đã có ghế trong nhà thờ, nhưng từ lúc này, người ta để ý đến phương tiện để ngồi
trong nhà thờ nhiều hơn; nam nữ cũng được sắp xếp ngồi riêng biệt.
Thế kỷ thứ 18-20 là giai đoạn đình trệ ứ đọng, hiếm có những sáng kiến mới trong
phụng vụ và kiến thiết nhà thờ. Đầu thế kỷ thứ 20, kiến trúc từ giã Duy Sử thuyết
(Historismus) và sau đệ nhị thế chiến, các lối kiến trúc mới ngoài tôn giáo có tính
thực dụng cũng ảnh hưởng đến việc xây nhà thờ. Nhưng các thúc đẩy có ảnh hưởng
mạnh nhất đến từ “phong trào thay đổi phụng vụ”. Do việc nhấn mạnh tính cộng
đoàn và vai trò chủ động không thể thiếu của tín hữu trong các nghi lễ, các kiến trúc
nhà thờ phải là một mời gọi sự tham gia tích cực vào các nghi lễ. Mục đích này đòi
hỏi vật liệu nguyên chất, cũng như những cách trang bị và tổ chức khác để đáp ứng
được những nhu cầu của cộng đoàn. Bởi vậy, hình thức tròn hay bán nguyệt, không
có những trang trí rườm rà nói chung được ưa chuộng - vì chúng giúp tập trung quy
tụ người dự lễ. Kiến trúc, cuối cùng, phải giúp người tham dự Thánh Lễ hiểu rằng:
quan trọng đối với một Thánh Đường không phải là kiểu cách hay khuôn khổ, mà là
sự sống động vì Chúa ở giữa họ và bởi chính họ là “những viên đá sống động” để
xây Nhà Chúa.

Góc suy tư.
ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC
1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất
cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra
không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.
2. Thứ hai, “học nhu hòa”. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết
cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải
học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm
nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.
3. Thứ ba,” học nhẫn nhịn”. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể
lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết
xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ,
chuyện nhỏ hóa thành không.
4. Thứ tư, “học thấu hiểu”. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh
chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau.
Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
5. Thứ năm, “học buông bỏ”. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên,
không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống,
giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời
có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết
buông bỏ thì mới tự tại được!
6. Thứ sáu, “học cảm động”.
Nhìn thấy ưu điểm của người
khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn
thấy điều không may của người
khác nên cảm động.
Cảm động là tâm thương yêu;
trong cuộc đời mấy mươi năm
của tôi, có rất nhiều câu chuyện,
nhiều lời nói làm tôi cảm động,
cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.
7. Thứ bảy, “học sinh tồn”. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe
mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia
đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân
Sưu tầm

