
 

  Mục  Vụ  

  Tháng 10– 2022 

    

Chúng ta lại bước sang tháng Mười, tháng mà 

Giáo Hội dành để loan truyền và khuyến khích 

mọi người Lần Hạt Mân Côi. Phép lần hạt Mân 

Côi là 1 lời kinh tuyệt hảo mà Giáo Hội đang 

có, một kho tàng ân sủng dành cho chúng ta. 

Đương nhiên tất cả mọi ân sủng đều có tính 

cách không hề bó buộc cưỡng bách chúng ta 

phải đến lấy. Ân sủng luôn luôn có tính cách 

chào mời để chúng ta tự ý đón nhận. Ai đón nhận thì sẽ cảm nghiệm được đây là kho 

tàng ân sủng Thiên Chúa ban tặng cho mình. Còn những ai chưa đón nhận thì không 

thể cảm nhận được điều đó.  

Phép lần hạt Mân Côi là 1 lời kinh tuyệt hảo vì trong đó Đức Mẹ Maria cùng cầu 

nguyện với chúng ta. Đương nhiên tất cả mọi lời kinh của người Kitô Hữu đều 

hướng về Thiên Chúa và dành cho Thiên Chúa. Nhưng trong kinh Mân Côi chúng ta 

được Đức Mẹ dẫn đưa chúng ta đến với Chúa. Đức Mẹ mang những lời kinh đó của 

chúng ta để đặt trước tôn nhan Chúa. Đó là 1 niềm an ủi lớn lao cho chúng ta. Và 

chúng ta có thể qua đó biết rằng cuộc sống của chúng ta được nâng đỡ hết sức, vì khi 

Đức Mẹ trong kinh Mân Côi mang những tâm tình cầu nguyện của chúng ta lên tới 

Chúa, Chúa cũng sẽ đưa cho Đức Mẹ những ân huệ để ngài mang trở về ban lại cho 

chúng ta.  

Phép Lần Hạt Mân Côi còn được chính Đức Mẹ nhắn nhủ chúng ta khi hiện ra tại 

Fatima rằng chúng ta hãy năng xử dụng. Chính vì vậy mà cộng đoàn Frankfurt vì ý 

thức được tình yêu thương của Đức Mẹ trong đời sống hằng ngày và đời sống kinh 

nguyện, cộng đoàn có quyết định kết thân với nhà Mẹ Lavang tại Fatima. Họ mong 

rằng là qua đó có thể đóng góp một phần vào công việc Đức Mẹ mong ước. Đó là từ 

Fatima những lời nhắn nhủ và tình yêu của Đức Mẹ dành cho con cái được loan 

truyền đến giáo dân Việt Nam trên thế giới qua nhà Mẹ Lavang-Fatima.  

Anh chị em nào muốn tìm hiểu thêm về quyết định này của cộng đoàn Frankfurt 

hoặc muốn tham gia vào chương trình kết thân, anh chị em có thể liên lạc với Ban 

Đại Diện của cộng đoàn Frankfurt. 

Cha cầu chúc cho anh chị em được nhiều tình thương và ân sủng của Đức Mẹ Maria 

trong tháng Mân Côi này. 

Mến. 

Cha T/U 

Dominik Trần Mạnh Nam  Dominik Trần Manh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG MƯỜI 

 

Giáo hội của mọi người. 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện, để Giáo hội, khi trung thành và can đảm loan báo Tin 

Mừng, trở thành nơi liên đới, huynh đệ, cởi mở, và ngày càng hiệp thông hơn.. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI 

 

01  Thứ Bảy. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 

Is 66,10-14c; Mt 18,1-5. 

02 + CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN 

Kb 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 

04  Thứ Ba. Thánh Phanxico Assisi   

Gl 1,13-24; Lc 10,38-42. 

05  Thứ Tư. Ma-ri-a Faustina Kowalska 

Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4. 

07  Thứ Sáu. Đức Mẹ Mân Côi 

Cv 1,12-14; Lc 1,26-38 

09 + CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 

2 V 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 

15  Thứ Bảy. Thánh Tê-rê-sa Giê-su (thành Avila) 

Ep 1,15-23; Lc 12,8-12. 

16 + CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN 

 Chúa Nhật Truyền Giáo 

Xh 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8. 

17  Thứ Hai. Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a 

Ep 2,1-10; Lc 12,13-21. 

18  Thứ Ba. THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG 

2 Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9. 

22  Thứ Bảy. Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II 

Ep 4,7-16; Lc 13,1-9. 

23 + CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN 

Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14. 

26  Thứ Sáu.THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ 

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19. 

30 + CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN 

Kn 11,22-12,2; 2 Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10. 

31  Thứ  Hai. 

Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng 

 



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.  

Karlsruhe 14g30 ngày 02.10.2022 Kirche St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut 

Breuberg 14g30  ngày 03.10.2022  nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

 

Freiburg ngày 16.10.2022 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

11g00 Giải Tội 

12g00 Thánh Lễ 

Haltingen 17g00 ngày 22.10.2022 nhà thờ St. Maria,  

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

 

Nothgottes 23.10.2022 Thánh lễ kỷ niệm bí tích hôn phối 

(Ban tổ chức sẽ thông báo giờ và chương trình sau) 

Rosbach  14g00 Thứ Bẩy 29 tháng 10 năm 2022 

Tại: Sankt Michael, Preulgasse 27, 61191 Rosbach. 

Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

Wiesbaden  ngày 30.10.2022 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

09g00  Giải Tội 

10g00  Thánh Lễ 

Haiger  14g30 Ngày 30.10.2022 nhà thờ Maria Himmelfahrt  

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Herxheim  11g00 ngày 01.11.2022 Schönstatt-Zentrum. Marienpfalz,  

Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim 

Sigmaringen 12g00  ngày 06.11.2022  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Mannheim 14g30 ngày 13.11.2022 nhà thờ St. Pius, 

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Frankfurt 14g30 ngày 20.11.2022 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Pforzheim 14g30 ngày 27.11.2022 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim 

Chúa Nhật thứ I mùa Vọng năm A 

Thông Báo I 

 

Các điều kiện lãnh Ơn Toàn Xá trong tháng 11 được điều chỉnh 

 

Do đại dịch Covid-19, để đảm bảo các điều kiện an toàn sức khoẻ, Toà Ân giải Tối 

cao đã ban hành một sắc lệch cho phép việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá cầu nguyện cho 

các tín hữu đã qua đời có thể được thực hiện trong suốt tháng 11. 

 

Sắc lệnh giải thích, Toà Ân giải Tối cao đã nhận được nhiều thỉnh nguyện của các 

mục tử xin cho việc thực hành đạo đức “cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời” 

được thực hiện phù hợp với bối cảnh đại dịch, Toà Ân giải Tối cao đã quyết định: 

 

 “Ơn Toàn Xá được ban cho những ai viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín 

hữu đã qua đời, thông thường chỉ trong những ngày từ 1-8/11, có thể chuyển sang 

các ngày khác đến hết tháng 11. Những ngày này, do mỗi tín hữu tự chọn, có thể tách 

biệt nhau” (không cần các ngày liên tiếp). 

Được việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá vào ngày 2/11, ngày lễ “cầu nguyện cho các tín 

hữu qua đời”, khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện và đọc một Kinh Lạy Cha và một 

Kinh Tin Kính, có thể dời không chỉ vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc 

vào ngày lễ Các Thánh, mà còn có thể vào một ngày nào khác của tháng 11, do mỗi 

tín hữu tự chọn. 

 

Thêm vào đó, riêng đối với những người già, người bệnh hoặc những ai vì lý do 

nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá, miễn là họ 

hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi và với ý hướng 

thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức 

Giáo Hoàng. Họ có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, 

đọc kinh cầu cho những người đã qua đời hoặc một bài đọc Kinh Thánh vv… để 

dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của mình. 

 

Tôn kính tổ tiên - Hiếu thảo với người quá cố 
Giáo Hội dành tháng 11 để cầu nguyện cách riêng cho những người đã qua đời. 

Truyền thống Việt Nam cũng dành việc tưởng nhớ người quá cố một vị trí quan 

trọng. Vì thế ngày lễ Các Thánh Nam Nữ năm nay ngày 01.11.2022 cha tuyên úy 

sẽ dâng thánh lễ trọng thể lúc 11g00 trưa tại trung tâm hành hương Schönstatt:  

Schönstatt-Zentrum. Marienpfalz, Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim 

 

Thay đổi nơi chốn cử hành thánh lễ cộng đoàn Mannheim 

Thánh lễ mừng Quan Thầy của cộng đoàn Mannheim năm nay sẽ được cử 

hành tại nhà thờ St. Pius trong khu vực Neuostheim trở lại. Xin anh chị em 

lưu ý để đến dự thánh lễ đúng nơi chốn. Từ nay cộng đoàn Mannheim sẽ cử 

hành thánh lễ tại Neuostheim trở lại.  



Thông Báo II 

 

Thư mời tham dự ngày Kỷ Niệm Hồng Ân Bí Tích Hôn Phối 2022. 

Kính chào quý ông bà và anh chị em, sau 2 năm ngăn trở không tổ chức Lễ Tạ Ơn 

Hôn Phối vì dịch Corona,  năm nay vùng Trung và Tây Nam Đức chúng ta sẽ tổ 

chức lễ Tạ Ơn trở lại. 

 

Qua gợi ý của cha Tuyên Uý và được sự đồng ý của các cha Dòng Châu Sơn, năm 

nay chúng ta sẽ tổ chức Lễ Tạ Ơn tại dòng Châu Sơn Nothgottes,  

Nothgottes 2, 65385 Rüdesheim am Rhein,  

vào ngày 23 tháng 10 năm 2022. 

 

Đặc biệt hơn nữa là lần này các cha và các thầy Dòng Châu Sơn sẽ lo buổi ăn trưa 

cho chúng ta. Chúng ta sẽ không cần đem thức ăn và nước uống theo như mọi năm.  

Để hoàn lại chi phí bữa ăn trưa cho nhà dòng cũng như để trang trải cho các chi phí 

của buổi lễ, hôm đó chúng ta sẽ quyên góp tùy theo lòng hảo tâm. Số tiền thặng dư 

chúng ta sẽ ủng hộ hết cho nhà dòng, một phần là để cảm ơn các Cha các Thầy đã bỏ 

công sức lo bữa ăn trưa cho chúng ta cũng như đã cho chúng ta mượn chỗ để tổ chức 

buổi lễ và để giúp nhà dòng có thêm tài chánh hầu có thể tiếp tục sinh hoạt tại Đức.  

 

Chương trình lễ: 

- 11.00 thánh lễ  

- 13.30 ăn trưa, văn nghệ bỏ túi  

- 16.00 kết thúc  

Để tiện cho việc tổ chức và chuẩn bị cho phần ăn trưa, xin quý ông bà và anh chị em 

ghi danh nơi đại diện cộng đoàn mình hoặc trực tiếp nơi Trưởng Ban Tổ Chức và xin 

các Cộng đoàn gửi danh sách về cho Trưởng Ban Tổ Chức trễ nhất là ngày 

09.10.2022. Khi ghi danh xin quý vị cho biết tên thánh, tên họ, số năm đã thành hôn, 

thành phố nơi hiện cư ngụ cũng như số điện thoại và địa chỉ E-mail nếu có để tiện 

cho việc thông tin và liên lạc. 

 

Rất mong sự hưởng ứng của quý ông bà và anh chị em để cho buổi lễ được đông đảo 

hầu mang lại những ý nghĩa thiết thực của nó. Thay mặt ban tổ chức, xin kính chào 

và hẹn gặp lại tại dòng Châu Sơn. 

TM BTC. 

Nguyễn Việt Hùng 

Tel.: 0152 31863879 

E-Mail: viet.hung.nguyen@gmx.de 

 

Thư Mời tham dự lễ giỗ Cố tổng thống Ngô Đình Diệm 

Frankfurt am Main ngày 15 tháng 09 năm 2022. 

Kính gửi : 

Quý Tổ chức, Cộng đồng, Đoàn thể và Đồng hương Việt-Nam tại Đức. 

Kính thưa quý vị!  

Với tấm lòng nhớ ơn Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và các Bào đệ 

cùng các Chiến sĩ, đồng bào Việt Nam đã hy sinh vì Độc lập, Tự do và Chủ quyền 

đất nước trong biến cố lịch sử ngày 01.11.1963 tại Miền Nam Việt Nam. 

 

Chúng tôi, nhóm Tổ Chức Lễ giỗ hằng năm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại 

Frankfurt và Phụ cận sẽ tổ chức Lễ giỗ lần thứ 59. để cầu nguyện, tri ân và tưởng 

niệm Cố Tổng Thống, các Bào đệ  cùng QDCC/VNCH đã Vị Quốc Vong Thân tại: 

 

Thánh đường Sankt Michael, 

 Preulgasse 27, 61191 Rosbach  

vào ngày Thứ Bẩy 29 tháng 10 năm 2022. 

Trân trọng kính mới quý vị và các bạn hữu đến tham dự đông đủ trong tinh thần hiệp 

thông với ý lễ dâng. 

 

Chương trình. 

15 giờ 00: Tiếp đón Quan khách 

16 giờ 00: Thánh lễ cầu nguyện do cha T/uý Dominik Trần Mạnh Nam  

18 giờ 00: Họp mặt tại hội trường với bữa ăn tối nhẹ… Hàn huyên tâm sự sau 2 năm 

trở ngại vì Đại dịch. 

22 giờ 00: Chấm dứt. 

  

Trân trọng kính mời 

Tm. BTC Vũ Duy Minh. 

Ghi chú: Vì sự an toàn sức khoẻ chung, xin chúng ta mang theo khẩu trang để dùng 

trong thời gian tham dự. 

Điện thoại liên lạc:  

Ô. Đoán 06081 43661, Ô. Năng 07940 939583, Ô. Minh 0611 97142642. 

 

Cầu nguyện cho quê hương và Giáo Hội Việt Nam 

Xin nhắc nhở anh chị em về phong trào cùng nhau cầu nguyện cho quê hương và 

Giáo Hội Việt Nam mà chúng ta đã bắt đầu được nhiều năm rồi. Đó là mỗi tối thứ 

Năm các gia đình nên thắp một cây nế trước cửa vào lúc 20g00 để đọc kinh dâng 

nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria – Mẹ Giáo Hội. Nếu được thì các gia đình gần 

nhau có thể cầu nguyện chung. Xin anh chị em tiếp tục cầu cho quê hương chúng ta.  

 



Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 

Phẩm phục 

Trong mọi nền văn hóa và qua các thời đại, phẩm phục là một phương tiện để biểu lộ 

chức vụ. Phẩm phục nâng nhấc kẻ mang nó lên một trách nhiệm đặc biệt và cao hơn 

mọi người. Những gì thuộc về cá nhân được đẩy lùi lại phía sau, khi người mang 

phẩm phục thực hiện vai trò của mình. Màu sắc được dùng để biểu tượng. 

 

Để biểu tượng cho sự vui mừng và long trọng, màu trắng được dùng cho các lễ 

trọng; thí dụ như trong mùa Phục Sinh, Giáng Sinh, trong một số các lễ kính, lễ nhớ 

về Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Trắng diễn tả cho sự tinh tuyền, hoàn hảo và vinh 

quang vô tận: Các Thiên Thần ngồi bên mộ Chúa Giê-su sau khi Người sống lại 

“mặc áo trắng” (Ga 20,12). Trắng còn là biểu tượng cho đời sống mới bên Chúa, cho 

sự chiến thắng, niềm vui như sách Khải Huyền mô tả: Những người đã vượt qua thử 

thách đau khổ và được cứu là kẻ “đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con 

Chiên” (7,14).   

 

Đỏ, màu của máu và là biểu tượng cho tình yêu không bến bờ của Thiên Chúa, được 

dùng trong lễ các thánh tử đạo, thánh Tông Đồ, thánh sử và trong các nghi lễ liên 

quan đến sự thương khó. Là màu của lửa, nên đỏ cũng là biểu tượng cho Chúa Thánh 

Thần và được mặc trong lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Màu tím muốn mời gọi 

tín hữu suy tư cuộc đời, mời ăn năn sám hối. Tím được dùng trong mùa Vọng, mùa 

Chay và trong các nghi lễ cầu cho người đã qua đời. Trong Mùa Thường Niên, linh 

mục mặc áo màu xanh lá cây, biểu tượng cho hy vọng và sự sống. Ngoài những màu 

kể trên, áo lễ màu hồng được mặc hai lần trong năm phụng vụ: vào Chúa Nhật thứ ba 

Mùa Vọng (Gaudete) và Chúa Nhật thứ tư Mùa Chay (Laetare). Màu hồng vui tươi 

của áo lễ trong hai Chúa Nhật này vén mở tấm màn của thời gian chay tịnh và đợi 

chờ, để người tín hữu có thể thoáng nhìn về mục đích của việc chuẩn bị: cho niềm 

vui của Chúa Giáng Sinh và Chúa Phục Sinh. 

 

Áo dài trắng (Albe) thường rộng mọi bề, được cột lại bằng dây lưng. Dưới thời Rô-

ma, áo này được mặc dưới áo Tunika. Dây các phép (Stola) tự nguồn gốc không là 

một phần của phẩm phục, mà là một biểu hiệu nhà vua ban cho những người có chức 

vụ lớn trong triều. Sau khi hiệp nhất thế quyền với giáo quyền thời Rô-ma, hàng giáo 

phẩm thượng cấp cũng nhận biểu hiệu này. Dây Stola dần dần trở thành dấu hiệu cho 

giám mục và linh mục. Trong khi linh mục mang dây Stola quanh cổ và rủ xuống 

trước ngực, thầy phó tế mang trên vai trái xéo qua thân mình. Dây các phép thường 

được trình bày và có cùng màu với áo lễ, được mang trên áo Albe. Linh mục và phó 

tế “phải mặc y phục thánh” khi cử hành Thánh Thể (302). Các người giúp lễ cũng 

mang phẩm phục của mình, thường là áo chùng trắng với dây đeo có màu của phụng 

vụ trong ngày.        

 

Góc suy tư. 

Nguyên do căn bệnh 
 

Có một cụ già nọ tâm hồn đầy băn khoăn lo lắng vội đi tìm bác sĩ, ông ta thưa với 

bác sĩ là toàn thân ông đau nhức, đụng đến đâu đều bị đau tới đó. 

Ông giơ ngón tay trỏ đụng tới mũi, mũi ông bị đau nhức, ông giơ tay sờ vào trán, cả 

đầu ông liền bị đau, cứ như thế đưa ngón tay đụng vào đâu ông ta đều kêu lên là chỗ 

đó bị đau. Sau cùng ông cụ van xin bác sĩ khám kỹ xem đâu là bệnh tình của ông. 

 

Bác sĩ bình thản khám bịnh cho ông thật kỹ càng trong suốt nửa tiếng đồng hồ, kế đó 

bác sĩ cất hết dụng cụ và yên lặng không nói gì, ông cụ lại càng thêm bối rối lo lắng. 

Ông run sợ và nói: 

Thưa bác sĩ, tôi bị những chứng bệnh nào. 

 

Bác sĩ mĩm cười trấn an ông cụ rồi thản nhiên đáp: 

Ông không bị bệnh gì cả, vấn đề quan trọng là ngón tay trỏ của ông bị gãy xương rồi, 

vì ngón tay của ông bị đau nên đụng đến đâu ông cũng kêu đau, không phải vì phần 

thân thể đó bị đau, nhưng là vì ngón tay đụng đến chỗ đó đã bị đau. 

…… 

Ai là người bác sĩ giỏi nếu không phải là người không chỉ dừng lại ở những triệu 

chứng bên ngoài mà thôi, nhưng biết đi sâu hơn, biết tận tâm tận lực cho tới khi tìm 

ra căn nguyên của căn bệnh. Tội lỗi được ví như bệnh tật của linh hồn, là tình trạng 

ăn sâu của tâm hồn chứ không phải như cái áo khoác bên ngoài.  

 

Mỗi một ngày trong đời sống của chúng ta đều là những thời điểm thuận tiện, sẵn 

sàng, là lúc Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta can đảm nhìn thẳng vào nội 

tâm, đào sâu những gốc rễ hướng chiều về đường gian ác, dứt khoát đoạn tuyệt với 

tội lỗi. 

Trích từ : Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày 

 

 

 

             


