
 

 

  Mục  Vụ  

  Tháng 11– 2022 

    

Chúng ta lại bước sang tháng các linh hồn. Không 

biết còn bao nhiêu người trong chúng ta có thể sống 

lại niềm vui ngày xưa, đó là mỗi khi tháng 11 về thì 

gia đình lại ra nghĩa trang để làm cỏ trồng hoa, sửa 

sang phần mộ của những người thân yêu. Dù những người thân yêu đã ra đi khỏi thế 

gian này, chúng ta cũng muốn bày tỏ tâm tình yêu thương gắn bó qua việc chăm sóc 

phần mộ mỗi khi tháng các linh hồn về. Chúng ta cũng vẫn muốn giữ mối giây liên 

kết với những người thân yêu. Ngoài ra đây cũng là cách chúng ta tuyên xứng đức 

tin công giáo của chúng ta: tin vào mầu nhiệm các thánh thông công.  

 

Tháng các linh hồn bắt đầu bằng đại lễ các thánh Nam Nữ. Nhiều anh chị em tưởng 

lầm là Giáo Hội sợ có những vị thánh tủi thân” vì không có ngày mừng được ghi 

trong lịch công giáo, thành thử ra Giáo Hội phải đặt ra một ngày lễ để mừng kính tất 

các thánh. Không phải vậy. Ngày đại lễ các thánh Nam Nữ có ý nhắc lại cho chúng 

ta sống mầu nhiệm “CÁC THÁNH THÔNG CÔNG”. Ơn cứu độ của chúng ta được 

gắn chặt với một cộng đồng hiệp thông. Sau ngày lễ các thánh Nam Nữ chúng ta cử 

hành ngay lễ các linh hồn. Nghĩa là chúng ta được liên kết với nhau, kể cả kẻ đã đạt 

được ơn cứu độ, lẫn người còn đang phải chiến đấu để đạt được ơn cứu độ 

 

Mỗi một người chúng ta là một nút nối kết trong một cái lưới. Thánh Don Bosco đã 

nói với các con cái của ngài là: „không ai lên trời một mình và cũng không ai xuống 

hỏa ngục một mình“. Nhờ những dạy bảo và gương sáng chúng ta mới nên người. Để 

bảo đảm sự sống chúng ta có những cơ quan chính phủ có những hãng bảo hiểm… 

Để phát triển con người, chúng ta cần có gia đình, có xã hội.  Để dạt được phần rỗi 

chúng ta phải có sự liên kết với cộng đồng những người được cứu rỗi.  

Anh chị em chúng ta hãy sống mầu nhiệm các thánh thông công bằng cách góp phần 

của mình vào cộng đồng này, nhờ đó chúng ta cũng có thể nhận lãnh những sự nâng 

đỡ của cộng cộng các thánh. 

Cha cầu chúc cho anh chị em cảm nghiệm được rằng, trên con đường về quê trời 

mình không lẻ loi một mình.  

Mến. 

Cha T/U 

Dominik Trần Mạnh Nam  Dominik Trần Manh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG MƯỜI MỘT 

 

Cầu cho trẻ em đau khổ. 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho trẻ em đau khổ, trẻ em sống ngoài đường phố, trẻ em 

là nạn nhân của chiến tranh, trẻ em mồ côi, để các em được giáo dục và tìm thấy tình 

thương nơi mái ấm gia đình. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT 

 

01  Thứ Ba. Các thánh Nam Nữ 

Kh 7, 2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a. 

02 + Thứ Tư. Cầu cho các tín hữu đã qua đời. 

Lễ Nhất: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40. 

Lễ Nhì: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42. 

04  Thứ Sáu. Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, Giám mục 

Pl 3,17-4,1; Lc 16,1-8. 

06  CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN 

2 Mcb 7,1-2.9-14; 2 Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38 

09  Thứ Tư. CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ 

1 Cr 3,9b-11.16-17; Ga 2,13-22. 

11  Thứ Sáu. Thánh Mác-ti-nô thành Tua (Tours) 

2 Ga 4-9; Lc 17,26-37. 

13 + CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN 

Ml 3,19-20a; 2 Tx 3,7-12; Lc 21,5-19. 

17  Thứ Năm. Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri 

Kh 5,1-10; Lc 19,41-44. 

20  CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. 

CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ 

2 Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43. 

21  Thứ Hai. Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ 

Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50 

22  Thứ Ba. Thánh Cêcillia, trinh nữ, tử đạo 

Kh 14,14-19; Lc 21,5-11. 

24  Thứ Năm. Thánh Anrê Dũng Lạc và Các Bạn Tử Đạo 

Kn 3,1-9; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26 

27 + CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Năm A. 

Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44. 

30  Thứ Tư. THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ 

Rm 10,9-18; Mt 4,18-22. 

 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội. 
 

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 

Wiesbaden  ngày 13.11.2022 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

10g00  Giải Tội 

11g00  Thánh Lễ 

 

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 

Haltingen 17:00 giờ ngày 03.12.2022 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Karlsruhe 14g30 ngày 04.12.2022 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Haiger 16g00 ngày 10.12.2022  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Freiburg ngày 11.12.2022 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

11g00 Giải Tội 

12g00 Thánh Lễ 

Wiesbaden  16:00 giờ ngày  (thứ Bảy) 17.12.2022 

 Nhà thờ Mariä Heimsuchung 

Helmholzstr. 58, 65199 Wi-Kohlheck 

Frankfurt 14g30 ngày 18.12.2022 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Flörsheim  ngày 25.12.2022  

Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim 

13g30 Giải tội 

14g30 Thánh lễ.  

Thánh Lễ mừng Giáng Sinh toàn vùng 

 

Breuberg 14g30  ngày 26.12.2022  nhà thờ St. Karl Boromäus,  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad 

Mannheim 14g30 ngày 01.01.2023 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Sigmaringen 12g00  ngày 06.01.2023  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Karlsruhe 14g30 ngày 08.01.2023 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Forsheim 14g30 ngày 15.01.2023 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim 

Thánh Lễ Tất Niên để kết thúc năm Nhân Dần 

Frankfurt 14g30 ngày 20.11.2023 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Thánh Lễ Tân Niên năm Quý Mão 

Haiger 16g00 ngày 28.01.2023  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Wiesbaden   ngày 29.01.2023 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

10g00  Giải Tội 

11g00  Thánh Lễ 

 

Thông Báo I 

Chúc mừng 
Tổng giáo phận Paderborn vừa bổ nhiệm Cha Đôminicô Bùi Trọng Biên làm Linh 

Mục Tuyên Úy cho cộng đồng Thánh Micae thuộc Tổng giáo phận Paderborn và 

Giáo phận Esen.  

 

Thánh Lễ nhận nhiệm sở mới được cử hành Thứ Bảy ngày 5 tháng 11 năm 2022, lúc 

14 giờ tại tại nhà thờ Thánh Bonifatius, Glockenstr. 7, Herne. 

 

Chúng ta chúc mừng cộng đồng thánh Micae và cầu nguyện xin Chúa đồng hành với 

cha tuyên úy mới của Vùng. 

 

Vài thay đổi về thời giờ thánh lễ 

Cộng đoàn Wiesbaden có thánh lễ vào ngày 13.11.2022 vào buổi sáng tại nhà thờ St. 

Josef. Từ giờ trở đi thánh lễ tại nhà thờ St. Josef Wiesbaden sẽ được cử hành trở lại 

vào lúc 11g00. Vì thế việc xưng tội sẽ bắt đầu lúc 10g00.  

 

Cộng đoàn Mannheim có thánh lễ trở lại nơi nhà thờ St. Pius và thánh lễ được cử 

hành lại trở lại vào lúc 14g30. 

 



Tại cộng đoàn Frankfurt thì ngoại trừ tháng Mười Hai năm 2022 và tháng Giêng năm 

2023 thì thánh lễ của cộng đoàn Frankfurt luôn được cử hành vào Chúa Nhật thứ Ba 

trong tháng lẻ.  

 

Tại cộng đoàn Pforzheim thì ngoại trừ tháng Giêng năm 2023 thì thánh lễ của cộng 

đoàn Pforzheim luôn được cử hành vào Chúa Nhật thứ Tư trong tháng chẵn. 

 

Thông Báo II 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Đôi dòng giới thiệu qua vài hình ảnh Nhà Mẹ Lavang- Fatima 

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến, 

Qua mấy tấm hình mới chụp trong Tháng Mân Côi 2022 này, tôi xin được giới thiệu 

Nhà Mẹ Lavang-Fatima: 

 

1)Tấm hình toàn cảnh Nhà Mẹ Lavang-Fatima (do máy chụp gắn trên drone của 

anh Tuyến phóng chụp xuống từ không trung): Tấm ảnh cho thấy toàn cảnh căn nhà 

Mẹ Lavang-Fatima đang trong thời đại trùng tu.  

Căn nhà mới được lợp ngói mới với hệ thống cách nhiệt hoàn toàn thích hợp cho thời 

tiết đông lạnh sẽ ấm hơn, mùa hè nóng nực sẽ dịu mát ở bên trong. Nhờ nâng cao 

nửa mét, nên Nhà Mẹ Lavang có thêm 5 phòng lớn, trong đó có phòng nấu bếp và 

phòng cơm. Nhất là Nhà Nguyện rộng rãi thoáng mát…  

 

Trên mái nhà sẽ lắp các tấm solar để lấy ánh sáng mặt trời sử dụng cho hệ thống 

nước nóng. 

Tầng một và tầng trệt gồm tất cả 19 phòng: mỗi phòng đều có nhà tắm và nhà vệ sinh 

riêng. 

 

Tầng hầm: sẽ được trùng tu gồm khu nhà bếp, phòng lạnh và phòng cơm rộng rãi, sát 

bên là phòng khách.  

Từ tầng hầm lên tới lầu trệt và lầu một cùng các phòng trên mái nhà, sẽ lắp hệ thống 

thang máy để giúp di chuyển bên trong. 



Chung quanh Nhà Mẹ Lavang-Fatima là khu vườn rộng 5000 mét vuông. Được bao 

quanh bởi mấy chục mẫu rừng thông, khuynh diệp, ô liu và cây sồi… với những con 

đường cả bao cây số đi dạo xuyên quanh khu rừng này… đầy hoa thơm cỏ dại và 

thiên nhiên, rất thuận lợi cho những khóa tĩnh tâm linh thao… 

 

2)Tấm ảnh chụp mặt tiền dưới biểu ngữ ghi hàng chữ NHÀ MẸ LAVANG – 

FATIMA với anh chị hành hương từ tiểu bang California Hoa Kỳ: Đây là biểu ngữ 

đã được Cha Tuyên Úy Dominik Nam và cộng đoàn Công Giáo Frankfurt tặng Nhà 

Mẹ Lavang-Fatima và do đoàn các anh Sang, Lộc, Tuyến, Huyên, Sử, Đức và Thái 

đã mang trực tiếp sang vào đầu Tháng Mân Côi vừa qua, kèm theo số tiền 705 € 

quyên góp của cộng đoàn Frankfurt vào Chúa Nhật 18.09.2022 tại nhà thờ Thánh 

Anna cho Nhà Mẹ Lavang… Xin tạ ơn Chúa nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ. Xin 

Chúa chúc phúc cho cha tuyên úy và tất cả quý ông bà anh chị em đang góp thêm lời 

cầu nguyện và những viên gạch vàng cho công cuộc trùng tu Nhà Mẹ Lavang-

Fatima. 

Xin hết lòng cám ơn đoàn 7 anh em đã hy sinh thời gian, gia đình, vật chất, nhất là 

công lao giúp trùng tu hệ thống điện cho 19 phòng ở tầng trệt và tầng 1. Vergelt’s 

Gott. 

 

3)Công viên Đức Mẹ Lavang ở trong khu vườn ngay cổng vào: Vào khoảng cuối 

tháng 11, sang Mùa Vọng, hy vọng Nhà Mẹ Lavang sẽ đón Tượng Đức Mẹ Lavang 

bằng đá cẩm thạch trắng, cao 3 mét từ Quê Hương Việt Nam gửi tầu thủy sang.  Hiện 

hãng thầu sẽ giúp chuẩn bị san bằng công viên, lát đá toàn khu vườn và sẽ dựng bệ 

đá để đặt tượng Đức Mẹ Lavang, giữa cây sồi và cây ô liu. Dưới Tượng Đài Mẹ 

Lavang sẽ xây Hình Chữ S mầu xanh (tượng trưng cho Quê Hương và Giáo Hội 

VN)…  

Đây là tâm nguyện sâu xa của Đấng Đáng Kính, Đức Hồng Y Phanxicô-Xaviê 

Nguyễn Văn Thuận: mong muốn Mẹ Lavang đồng hành, hiện diện giữa đoàn con 

Việt Nam ở rải rác khắp các lục địa Á, Âu, Mỹ và Úc Châu… Cho tới nay, Đức Mẹ 

Lavang đã hiện diện nhiều nơi tại Mỹ Châu, Úc Châu, đặc biệt tại công viên Nhà 

Nguyện Bát Phúc ở thủ đô Giêrusalem. Nay Đức Mẹ Lavang cũng sẽ được tôn kính 

tại công viên Nhà Mẹ Lavang-Fatima…Như vậy Đức Mẹ Lavang sẽ dang rộng vòng 

tay đón tiếp con cái Việt Nam khắp nơi đến hành hương Fatima. 

 

Đôi hàng giới thiệu với đôi hình ảnh mới nhất của Nhà Mẹ Lavang như nhịp cầu nối 

kết và tạ ơn.  

Lm. Stephanô Lưu 

 

 

Góc suy tư. 

Tiền Bạc là gì đối với tôi 
 

Có một bài thơ nói về tiền được viết bởi Karl-Heinz Doll.  

Bài thơ như sau: 

 

“Tiền có thể mua được giường chiếu nhưng không mua được giấc ngủ 

Tiền có thể mua được thức ăn nhưng không mua được cảm giác ngon miệng 

Tiền có thể mua được căn nhà nhưng không mua được gia đình 

Tiền có thể mua được thuốc nhưng không mua được sức khỏe 

Tiền có thể mua được lạc thú nhưng không mua được niềm vui 

Tiền có thể mua được sách nhưng không mua được trí tuệ 

Tiền có thể mua được văn chương nhưng không mua được cảm thụ cái đẹp 

Tiền có thể mua được hợp đồng nhưng không mua được sự tin cậy 

Tiền có thể mua được vũ khí nhưng không mua được hòa bình 

Tiền có thể mua được vệ sĩ nhưng không mua được bình an trong tâm hồn 

Tiền có thể mua được nấm mồ đẹp đẽ nhưng không thể mua được sự sống vĩnh cửu”. 

 

Có những suy tư tiếp theo: 

 

Tiền bạc là phương tiện của kẻ thông minh, và là mục đích của kẻ ngu dốt. Bạn đừng 

đặt sự tín nhiệm nơi tiền bạc mà hãy đặt tiền bạc nơi tín nhiệm. 

 

Của Caesar hãy trả về cho Caesar, của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa.  

 

Giá trị của đồng tiền nằm ở cách tiêu. Giá trị của con người nằm ở cách yêu. 

 

 

 

             


