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Tin Mừng
Số 288 - Tháng 03. 2017
Bản Tin & Liên Lạc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart
SỐNG MÙA CHAY THÁNH 2017 * trong Năm Mới Đinh Dậu
Theo niên lịch Phụng Vụ của Hội Thánh, chúng ta sẽ chính thức bước vào Mùa
Chay thánh vào thư tư lễ tro mùng 1 tháng 3 tới. Mùa Chay kéo dài 40 ngày,
trước hết để nhớ lại 40 ngày Chúa Giêsu ăn chay và cầu nguyện trên núi. Thời
gian 40 ngày cũng để nhớ lại 40 đêm ngày Maisen cầu nguyện trên Núi Sinai
và được Chúa trao cho 10 Giới răn. Cũng nhắc lại 40 năm dân Do Thái lưu lạc
trong sa mạc trước khi vào đất hứa…
Trong suốt 40 ngày, Hội Thánh mời gọi các tín hữu hãy chay tịnh (nhấn
mạnh đến chay lòng), sám hối, hy sinh, hãm mình, từ bỏ tính mê, nết xấu, cầu
nguyện, tha thứ và sống bác ái yêu thương trong gia đình, cộng đoàn và xã hội.
Để chuẩn bị tưởng niệm cuộc khổ nạn, chịu chết và sống lại của Chúa Giêsu…
Mùa chay thánh năm nay trùng vào tháng Hai Xuân Đinh Dậu, cầm tinh Con
Gà, nhắc chúng ta đến các sứ điệp Tân Ước liên quan đến mùa Chay:
1) Mời gọi Tỉnh Thức đón chờ Chúa: “Vậy anh em phải canh thức, vì anh
em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay
tảng sáng.” (Mc 13,35).
2) Mời gọi khiêm nhường sám hối như thánh Pherô xưa: Chúa Giêsu đã
nhắc đến khoảng thời gian ban đêm này khi cảnh báo Phêrô sẽ phản bội Ngài.
Mt 26,34; Lc 22,34; Ga 13,38 đều ghi lại lời cảnh báo, nhưng Marcô rõ ràng
và chi tiết hơn: “Đức Giêsu nói với ông: „Thầy bảo thật anh: hôm nay, nội đêm
nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh, anh đã chối Thầy đến ba lần” (Mc
14,30). Ba lần “chối”, một “ánh mắt” của Chúa, ba “tiếng gà”, những “giot
lệ” thống hốii đã giúp cho Phê-rô chợt tỉnh cơn mê và hoán cải (Lc 22,6062).

-23) Mời gọi tin cậy vào tình yêu Thiên Chúa: “Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái
ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.35 Thì này,
nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi” (Lc 13, 34 -35)…Đúng với tâm tình bài
„Tán tụng hồng ân“ của nhạc sĩ Hải Linh: „Đời đời Ngài đã thương con, đời đời Ngài
vẫn thương con, thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh, Chúa í a thương yêu ấp ủ
con đêm ngày !“
4) Loan báo tin vui Chúa Phục Sinh: Tiếng gà gáy vào canh ba lúc tảng sáng, tiếp
cận ánh sáng mặt trời để lên tiếng gáy báo tin đêm đen đã qua và ngày đang đến. Vì
thế tiếng gà gáy mang biểu tượng của “người báo tin” Chúa Giêsu sống lại, đưa con
người từ bóng tối tội lỗi đi vào ánh sáng.

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
Hết lòng tạ ơn Chúa và ghi ơn tất cả anh chị em: các thành viên Hội Đồng Mục
Vụ Giáo Xứ, Ban tổ chức và điều hợp Hội Xuân Đinh Dậu, các trưởng ban, lớp Việt
Ngữ Stuttgart, Ban Lân Kim Hổ, Ban Võ Hắc Long, Ban Nhạc Cỏ Xanh và tất cả mọi
bàn tay đã góp công góp sức chuẩn bị và thực hiện chương trình Hội Xuân được thành
quả mỹ mãn… Cũng như đại lễ cầu an cho Năm mới, tạ ơn Chúa nhân dịp mừng 40
năm thành lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Xin Chúa chúc phúc lành cho
tất cả anh chị em và ban muôn ân lành hồn xác cho giáo xứ chúng ta trong Năm Mới.
Thông báo phiên họp 1/2017 của HĐMVGX: kính mời quý vị thành viên Hội
Đồng Mục Vụ Giáo Xứ và đại diện các tổ chức thuộc giáo phận đến tham dự phiên
họp 1 thường niên 2017 được tổ chức vào ngày thứ bẩy 4.3.2017 từ 10g đến 18g chiều
tại hội trường của giáo xứ Herz Jesu (Schurwaldstr. 3; Stuttgart-Ost). Xin xem chương
trình chi tiết trong thư mời.
Tuần hành hương Trung Tâm Lòng Thương Xót Chúa Ba Lan: Vì không thể tổ
chức hành hương Fatima đúng vào kỳ nghỉ Lễ Chúa Thánh Thần sau Đại Hội CGVN,
nên trung tâm dự định tổ chức một tuần hành hương Trung Tâm Lòng Thương Xót
Chúa ở Balan từ thứ tư 7.6 đến 14.06.2017 với xe Bus. Với chương trình tổng quát:
hành hương Lòng Thương Xót Chúa bên mộ thánh nữ Faustina, hành hương đền Đức
Mẹ Đen tại Czestochowa, thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau, thăm mỏ muối,
hành hương đi theo vết chân của Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolo II + thăm thủ đô
Praha Tiệp…Giá cả và chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau. Những cá nhân và
gia đình nào muốn tham dự, xin liên lạc ghi danh giữ chỗ tại trung tâm: stephanbui@
danchua.de. Hạn chót ghi danh là 30.03.2017. Sau ngày này, nếu chưa đủ số ghi
danh khoảng 40 tham dự viên, cuộc hành hương sẽ không thể tổ chức.
 Khóa huấn luyện thừa tác viên Thánh Thể: Văn phòng phụng vụ của giáo phận
Rottenburg-Stuttgart sẵn sàng giúp đỡ giáo xứ chúng ta mở khóa huấn luyện cho các
thừa tác viên Thánh Thể vào thứ bẩy 27.05.2017 từ 10g-18g tại trung tâm mục vụ

-3(Pfizertsr. 5, 70184 Stuttgart). Xin các cộng đoàn ghi danh trước ngày 01.03.2017 để
gửi danh sách lên giáo phận. (Hiện tại, cộng đoàn Schorndorf và Tuttlingen đã ghi
danh).
Thành kính phân ưu :
-Được tin Ông Cụ Giuse Lê Trung Nhiên, thân phụ khả kính của anh Giuse Lê Trung
Tuấn (cựu chủ tịch HĐMVGX) đã an nghỉ trong Chúa ngày 10.01.17 tại Paris, Pháp
quốc, hưởng thượng thọ 96 tuổi.
-Được tin Bà Cụ Maria Trần Thị Nhiễu, thân mẫu của chị Phát, anh Minh, anh Cường
(Cđ Bác Ái Thánh Giuse) anh Thịnh (Konstanz) chị Vinh và chị Xuân (Hoa Kỳ) đã an
nghỉ trong Chúa chiều 24.01.17 tại thành phố Kontanz, Đức quốc, hưởng thượng thọ
92 tuổiXin thành kính phân ưu cùng các tang quyến và hiệp lời nguyện cầu cho hai linh hồn
Giuse và Maria được nghỉ yên muôn đời trong Nước Hằng Sống.
 Góp tem cho Tin Mừng: Ẩn danh (Reutlingen): 10 Euro ; Ẩn danh (Stuttgart): 5
Euro; Ẩn danh (Reutlingen): 15 Euro. Xin hết lòng ghi ơn.

sống với giáo hội qua năm phụng vụ
THÁNG BA 2017: Thánh kính Thánh Cả Giuse
Ý cầu nguyện: Cầu cho các Kitô hữu bị áp bức được nâng đỡ: Xin cho các Kitô

hữu bị áp bức được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện và sự trợ giúp vật chất của Giáo Hội.
DL Tháng Ba  ÂL Tháng Hai Đinh Dậu (đủ)
1 4 THỨ TƯ LỄ TRO. Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18. Buộc giữ chay
và kiêng thịt. MÙA CHAY: “Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng
vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự
tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu
thì qua việc tưởng niệm Bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
Lưu ý: Về luật giữ chay và kiêng thịt:
a. GL 1251: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.
b. Tuổi giữ chay, theo GL 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60
tuổi thì phải giữ chay”, và GL 97,1: “Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên”.
c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (GL 1252).
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Thứ Năm đầu tháng sau lễ tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
Thứ Sáu đầu tháng sau lễ tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
Thứ Bảy đầu tháng sau lễ tro. Thánh Casimirô. (Tr). Is 58,9b-44; Lc 5,27-32.
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. St 2,7-9.3,1-7; Rm 5,12.17-19; Mt 4,1-11.
Thứ Ba. Thánh nữ Perpêtua và Fêlicita, tử đạo. Lễ nhớ. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.
Kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu chọn làm Giáo hoàng 		
(13/3/2013).

-418 21 Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Giêrusalem, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.
19 22 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42
20 23 Thứ Hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA, QUAN THẦY 		
CHUNG HỘI THÁNH VÀ RIÊNG GIÁO HỘI VIỆT NAM. Lễ trọng. 2Sm 7,45a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a.
25 28 Thứ Bảy. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14.8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.
26 29 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY . 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41.
Tháng Ba Đinh Dậu (t)
31 4 Tm Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.
LỜI CHÚA tháng 3.2017: “Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ

tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị
bỏ mặc cho các ngươi” (Lc 13, 34 -35)

Lịch Trình Thánh Lễ Tại Các Cộng Đoàn
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CĐ Bác Ái (Schorndorf): 10g Bí tích hòa giải; 10g20: nguyện kinh; 10g30 Lễ
(Mariä Himmelfahrt, Adlerstr. 13, 73650 Winterbach).
CĐ Giuse Hiển (Stuttgart): 14g30 Bí tích hòa giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00
Lễ (Herz Jesu– Schurwaldstr. 3, 70186 Stuttgart).
CĐ Thánh Phêrô (Künzelsau): 15g00 Bí tích hòa giải; 15g20: nguyện kinh;
15g30 Lễ (St. Maria, Hirtengasse 31, 74523 Schwäbisch-Hall Hessental).
CĐ Phaolô Hạnh (Spaichingen & Tuttlingen): 15g00 Bí tích Hòa Giải; 15g20:
nguyện kinh; 15g30 Lễ (St. Josef, Spaichingen).
CĐ Thánh Giuse (Ravensburg): 10g30 Bí tích hòa giải; 10g50 nguyện kinh;
11g00 Lễ Bổn Mạng Thánh Cả Giuse (Heilig Kreuz, Ravensburg).
CĐ Phaolô Lê Bảo Tịnh (Heidenheim & Ulm): 14g30 BT hòa giải; 14g50
nguyện kinh; 15g Lễ (Zur Dreifaltigkeit, Verdissstr. 13, Heidenheim).
CĐ Tôma Thiện (Reutlingen): 14g30 Bí tích Hòa Giải; 14g50: nguyện kinh;
15g00 Lễ (St. Andreas, Nuernbergerstr. 184, Reutlingen).

 Báo trước Lịch Trình Thánh Lễ trong tháng 04.2017 (nếu không có gì thay đổi vào phút
chót)2.4: Kupferzell; 8.4: Heidenheim; 9.4: Schorndorf; Tĩnh Tâm Tuần Thánh: 13+14.4:
Schorndorf; 15.4: Reutlingen; 16.4: Stuttgart; 17.4: Tuttlingen.
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