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THƯ MỤC VỤ
Quý Ông Bà Anh Chị Em (ÔBACE) và các cháu Thiếu Nhi thân mến,
Chúng ta đã bước vào Năm Mới dương lịch 2019.
Nhưng cho người Việt Nam nói chung và cho chúng ta ở Giáo Xứ Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam Rottenburg-Stuttgart nói riêng đang chuẩn bị đón
mừng Tết Nguyên Đán "Xuân Kỷ Hợi".
Tuy chưa được mừng Xuân với quý ÔBACE một lần nào, nhưng qua
những chuẩn bị lớn nhỏ mà tôi thấy được trong những ngày tháng qua đã
làm tôi nôn nóng để cùng quý ÔBACE và quý Quan Khách xa gần đón
chào Hội Xuân Kỷ Hợi tại Krebsbachhalle Bodelshausen.
Được biết giáo xứ đã hằng năm tổ chức Tết Nguyên Đán như nét đẹp thuần
phong mỹ tục nơi đất khách quê người và cũng là dịp để người bản xứ biết
về văn hóa Việt Nam, chúng ta nên duy trì và phát huy tinh thần ấy. Vì vậy,
tôi kính mời quý ÔBACE đến dự Ngày Hội Xuân đông đảo, trước là để tạ
ơn Thiên Chúa và cầu bình an cho Năm Mới, sau là quây quần mừng xuân,
đón nhận tình người, niềm vui, may mắn và góp phần sinh động, hiệp nhất
trong giáo xứ.
Kính chúc mọi gia đình Bình An của Chúa và tràn đầy Lộc Thánh Ân trong
Năm Mới Kỷ Hợi này.
Linh Mục Quản Xứ Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
Chúc mừng rửa tội
- Cháu Anna Nguyễn Sophie Hiền Tâm con anh chị Nguyễn Minh Trí
(Vechelde) được rửa tội ngày 22.12.2018 tại nhà thờ St. Paulus, Künzelsau.
- Cháu Giuse Vũ Thomas Phúc Lộc con anh chị Vũ Minh Nhật
(Waiblingen) được rửa tội ngày 27.01.2019 tại nhà thờ St. Stephanus,
Schorndorf-Weiler.
Chúc mừng các cháu bé được rửa tội, làm con cái Chúa.
Chúc mừng các cha mẹ và những người đỡ đầu sẵn sàng lo lắng, chăm sóc
và hướng dẫn các cháu trong cuộc sống niềm tin.

Đại Lễ Vọng Giáng Sinh 2018
Vào chiều tối ngày 24 tháng 12 năm 2018 vừa qua, chương trình Đại Lễ
Vọng Giáng Sinh của giáo xứ CTTĐVN Rottenburg-Stuttgart đã được cử
hành tại thánh đường Herz Jesu, Schurwaldstr 1, 70186 Stuttgart.
Đúng 17g30, sau khi giáo xứ Đức Herz Jesu đã kết thúc chương trình
"Kinder-Grippenspiel" thì các anh chị Ca Đoàn Giáo Xứ (CĐGX) đã nhanh
nhẹn khuân ráp âm thanh, nhạc cụ và Beamer để chuẩn bị cho chương trình
lễ của giáo xứ VN mình. Việc dợt hát của CĐGX cũng được hoàn tất dăm
ba phút trước mối giờ đã vạch ra và đúng vào lúc 19g00 chương trình Đại
Lễ Vọng Giáng Sinh đã chính thức khai mạc với phần "Diễn Nguyện Giáng
Sinh".
Tưởng cũng cần nhắc đến màn hoạt cảnh Giáng Sinh năm nay đã không
thành hình như trong quá khứ theo lòng mong muốn, vì thiếu nhân lực. Dù
vậy, anh Cộng Đoàn Trưởng (CĐT) của cộng đoàn Stuttgart đã uyển
chuyển theo tình thế và buổi Diễn Nguyện với các phần như lời dẫn nhập,
màn múa nến, chiếu hình lồng theo các lời nguyện và các bài hát live Thánh
Ca đã được thành hình với sự trợ giúp của chú Doanh cùng một số các anh
chị trong ca đoàn.
Phần Diễn Nguyện Giáng Sinh kết thúc sau khoảng 30 phút và tiếp theo là
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh do Cha xứ Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD chủ
tế với sự đồng tế của Cha khách Phêrô Bùi Huy Ngọc đang du học tại
Roma. Trong bài giảng, Cha Giuse đã dùng hình ảnh "Geburtstag/Sinh
nhật" - "Geburtstagsgeschenke/Quà Sinh Nhật" để chia sẻ ý nghĩa của Lễ
Giáng Sinh với các em thiếu nhi bằng tiếng Đức và sau đó với cộng đoàn
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bằng tiếng Việt. Cha đã nêu lên các món quà thật đơn sơ mà ai ai cũng có
sẵn để dâng tặng cho Geburtstagskind là Chúa Hài Đồng. Đó là những cử
chỉ đơn sơ như một lời chào, một nụ cười, một cái bắt tay thân mật, một lời
an ủi động viên giữa vợ chồng con cái trong gia đình, giữa anh chị em trong
ca đoàn và trong cộng đoàn với nhau. Cũng như đến các việc làm thực tế
hơn là cùng hợp tác xây dựng cộng đoàn, xây dựng giáo xứ và làm các việc
xã hội bố thí đối với những người kém may mắn hơn mình theo tinh thần
mến Chúa yêu người.
Cuối Lễ anh CĐT Mai Anh Tuấn và ông chủ tịch HĐMV GX CTTĐ VN
Nguyễn Đức Báu đã đại diện để gởi đến quí Cha cũng như cộng đoàn lời
chúc mừng, lời tri ân và chút quà gọi là "tấm lòng Giáng Sinh" của cộng
đoàn Stuttgart và của toàn Giáo xứ. Điện thơ chúc mừng Giáng Sinh của
Cha cố Stephano gởi đến Cha Giuse, HĐMV GX, CĐGX cùng toàn thể bà
con trong GX đã được đọc lên để mọi người cùng nghe.
Trong khi các Cha phân phát các phần quà mà Cha xứ đã dành cho các em
thanh thiếu niên thì các anh chị CĐGX cũng lo thu dọn âm thanh và nhạc
cụ. Thu dọn bên nhà thờ xong, mọi người đã qua bên phòng hội theo lời
mời của BĐD cộng đoàn Stuttgart để chúc mừng Giáng Sinh nhau, hàn
huyên tâm sự bên các ly trà ấm, Glühwein và Kinderpunch do các anh chị
mạnh tường quân trong cộng đoàn Stuttgart khoản đãi.
Khoảng 22g45 mọi người đã hoan hỉ chia tay ra về để tiếp tục đón mừng
Chúa Hài Đồng với gia đình và người thân.
Một TDV ghi

Chân thành cảm ơn
Trong mùa Giáng Sinh và Tết dương lịch vừa qua cha xứ đã nhận được
những lời chúc mừng qua thiệp chúc, tin nhắn, email, điện thoại, ... Vì hoàn
cảnh mục vụ và không thể phúc đáp từng người được, xin gửi lời chân
thành cảm ơn qua tờ Thông Tin Mục Vụ này và xin Chúa chúc lành cho tất
cả chúng ta trong Năm Mới 2019.

THÔNG TIN & LIÊN LẠC
Thư ký của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Từ ngày 01.05.2018 giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam giáo phận
Rottenburg-Stuttgart đã rời trụ sở từ Stuttgart tới Reutlingen.
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Trong thời gian giao thời từ đầu tháng 5 tới cuối tháng 12.2018 là bước
chuẩn bị để từ đầu năm 2019 mọi liên lạc sẽ từ Reutlingen.
Qua sự chấp thuận của Giáo Phận tôi xin giới thiệu cùng mọi thành phần
dân Chúa trong giáo xứ chúng ta: Người thư ký phụ giúp cha xứ là chị/cô
Maria Nguyễn Thị Ánh-Dung sẽ đảm trách những công việc thư ký của
giáo xứ.
Sekretariat: Frau Thị Ánh-Dung Nguyễn * Tel. 01521 17422 68 *
Email: tad.nguyen-dvho@gmx.de
Xin chân thành cám ơn chị đã nhận cộng việc này cho giáo xứ. Chúc chị
tràn đầy Ơn Chúa và sự khôn ngoan để phục vụ Giáo Xứ và Giáo Hội.

Hội Xuân Kỷ Hợi 2019
Với chủ đề: Xuân Hy Vọng & Hiệp Thông
Địa diểm:
Krebsbachhalle - Gerstlaich 1 - 72411 Bodelshausen
Thời gian:
ngày 09.02.2019 với chương trình như sau:
15:00g
Cầu nguyện cho Công Lý & Hòa Bình tại Việt Nam
15:30g
Thánh lễ cầu an cho Năm Mới
Từ 18:00g
Đêm hội xuân với ca, vũ, nhạc, kịch và Disco
Mục đích trợ giúp hai dự án:
- Trẻ em nghèo ở các buôn làng tại Kontum
- Năng lượng mặt trời ở Trung Tâm Khuyết Tật tại Đà Nẵng
Vé ủng hộ: 5 € (trẻ em dưới 12 tuổi: 3 €). Mỗi vé có kèm theo 1 vé số
Tombola giá trị 1 € (với 20 lô trúng giá trị, lô độc đắc: 300 €)
Mọi chi tiết xin liên lạc qua:
 Văn phòng mục vụ: 07121-742851
 Phạm Công: 07121-798467
 Trần Charly Cường: 0176-48828381
Một lần nữa kính mời quý OBACE cùng đến tham dự Hội Xuân.

Thứ tư lễ tro tại Reutlingen ngày 06.03.2019
Cùng với giáo xứ St. Andreas, chúng ta được mời gọi tham dự lễ Tro vào
ngày 06.03.2019 lúc 19g00. Trong thánh lễ có nghi thức nhận tro là dấu chỉ
khiêm nhường, thống hối ăn năn, trở về với Thiên Chúa là Cha đầy lòng
thương xót.
Địa điểm: St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen
Để nói lên sự hiệp thông với Giáo Xứ Đức (Belegenheitsgemeinde) xin quí
ÔBACE cố gắng thu xếp thời gian về Reutlingen đông đủ để tham dự
Thánh Lễ Xức Tro.
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Họp Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (HĐMVGX)
Lần họp tới sẽ vào ngày thứ bảy 09.03.2019 tại St. Andreas, Nürnberger
Str. 184, 72760 Reutlingen: Mọi chi tiết sẽ được thông báo sau.
Xin kính báo và kính mời các thành viên HĐMVGX đến họp.

Ngày sinh hoạt giới trẻ 23.03.2019
Các Bạn Trẻ thân mến,
Mời các Bạn Trẻ cùng nhau đến sinh hoạt, chia sẻ, vui chơi và chuẩn bị đón
mừng Chúa Phục Sinh.
Thời gian:
ngày 23.03.2019 từ 9g30 tới 19g00
Địa điểm:
St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen
Hướng dẫn: Cha Lê Tuấn Anh
Đề tài:
Fastenzeit und Ostern - ein Lebensprogramm
Xin quý phụ huynh lưu tâm và khuyến khích các em đến sinh hoạt.

Tam Nhật Thánh
do Đức Ông Hoàng Minh Thắng hướng dẫn sẽ được tổ chức từ chiều thứ
Năm Tuần thánh 18.04.2019 tới tối ngày thứ bảy 20.04.2019 tại hội trường
St. Andreas, Nürnbergstr. 184, 72760 Reutlingen Orschel-Hagen.

 Khóa Dưỡng Sinh "Sức Khoẻ là Vàng"
Theo cảm nhận của những học viên năm trước: “Khoá Dưỡng Sinh đã giúp
họ ý thức nhiều về việc lo cho sức khoẻ của mình.”
Năm nay chúng ta cũng hân hạnh được đón tiếp Đức Ông Hoàng Minh
Thắng đến hướng dẫn.
Thời Gian: từ 9g00 thứ năm ngày 25.04. đến tối ngày 27.04.2019
Địa điểm: Hội trường St. Andreas, Nürnbergstr. 184, 72760 Reutlingen
Orschel-Hagen.
1. Quý ÔBACE ai muốn học, xin ghi danh qua cộng đoàn trưởng hoặc
thư ký Giáo Xứ.
2. Xin các học viên ở cộng đoàn xa phải tự lo chỗ ngủ.
3. Các bữa ăn + nước uống sẽ được ban ẩm thực GX đảm trách…Các
tham dự viên góp 20 € / mỗi ngày phí tốn cho quỹ chung.

Stephanô Bùi Thượng Lưu đã phục vụ trong giáo xứ chúng ta 27 năm. Hiện nay
cha cố đang sống tại Fatima.
Thời gian: Từ ngày 01.-07.08.2019
Lệ phí: 400,-- €/1 người (gồm mỗi ngày 3 bữa ăn, xe đón đưa từ phi trường
Lissabon tới Fatima vào ngày đi và ngược lại vào ngày về, cộng thêm các chuyến
xe của 2 ngày du ngoại.)
Vé bay tự lo.
Chương trình:
* Kính viếng khuôn viên hành hương và các di tích liên quan đến Fatima, quê
quán của 3 trẻ Lucia, Phanxico và Giacinta.
* Du ngoạn:
- Một ngày thăm thủ đô Lissabon và nơi sinh của Thánh Anton
- Một ngày kính viếng phép lạ Thánh Thể tại Santarem và tham quan tắm biển
Nazaré.
Thủ tục ghi danh:
- Trước hết, xin ghi danh về văn phòng mục vụ qua email: vp@gxvn-rs.de.
- Khi nhận được sự xác nhận, xin chuyển tiền cọc là 150 € vào trương mục như

sau: Katholische Kirchenpflege Reutlingen
IBAN:
DE13 6405 0000 0000 0013 22
BIC:
SOLADES1REU
Bank:
Kreissparkasse Reutlingen
Verwendungszweck: Vietnamesische Gemeinde - Fatima 2019 và
tên người đi hành hương.
Thí dụ: Vietnamesische Gemeinde - Fatima 2019, Nguyễn Minh Hương
(Để tránh lầm lẫn, xin quí ÔBACE viết đúng theo tiêu chuẩn trên!!!)
- Sau đó, tự tìm cách hoặc nhờ ai đó mua vé online trên mạng. Nên nhớ: Đến phi
trường quốc tế Lissabon trước 14g00 vào ngày đi (01.08) và vé ngày về (07.08) từ
sau 14 giờ. Điều này liên quan đến việc xe Bus đưa đón từ phi trường tới Fatima
và ngược lại.
- Chuyển hết số tiền còn lại trước ngày 01.06.2019.
- Các tham dự viên sẽ nhận những thông tin kịp thời qua email hoặc thư.
Hiện nay đã có một số người ghi danh. Ưu tiên cho những ai ghi danh trước. Thời
hạn ghi danh tới tháng 3.2019.

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 2.2019
Ý CẦU NGUYỆN THEO Ý ÐỨC GIÁO HOÀNG
Ý chung: Cầu cho các nạn nhân của việc buôn người.

Hành hương Fatima 2019
Văn phòng mục vụ giáo xứ tổ chức một chuyến hành hương, trước là để kính
viếng Đức Mẹ Fatima và tham quan một số di tích thắng cảnh, sau là thăm cha cố
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Xin cho mọi người quảng đại đón tiếp các nạn nhân của tệ nạn buôn người, các
nạn nhân bị cưỡng ép hành nghề mại dâm, và các nạn nhân của bạo lực.
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01 TS Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Hr 10,32-39; Mc 4,26-34.
02 TB DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ, lễ kính.
Hôm nay các tín hữu nghênh đón Chúa đến, tuyên xưng như ông Si-mêon, người đã nhận ra Đức Kitô là “Ánh sáng chiếu soi dân ngoại.” Có thể
làm phép nến và các tín hữu tiến vào trong nhà thờ với nến sáng trong tay.
Ngày cầu cho đời thánh hiến (1997): Ngày cầu cho đời thánh hiến làm
cho chúng ta cảm nhận được giá trị chứng tá của những người thánh hiến
cho Chúa, khi thực thi các lời khuyên Phúc Âm. Đồng thời việc cử hành
này cũng nên dịp thuận lợi cho những người thánh hiến khẳng định lại
việc dấn thân, và làm cho những tâm hồn hiến dâng được trở nên sinh
động hơn.

Ml 3,1-4 (hoặc Hr 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).
03 + CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31-13,13 (hoặc 1Cr 13,4-13); Lc 4,21-30.
05 TB Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.
TẾT NGUYÊN ĐÁN-KỶ HỢI. Ngày Mồng Một Tết.
St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34.
06 TT Thánh Phaolô Miki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản, lễ nhớ.
Ngày Mồng Hai Tết. Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.
Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
07 TN Ngày Mồng Ba Tết. Xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm.
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
10 + CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.
Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11 (hoặc 1Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11.
11 TH Lễ Đức Mẹ Lộ Đức. St 1,1-19; Mc 6,53-56.
14 TN Thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục, lễ nhớ.
St 2,18-25; Mc 7,24-30.
17 + CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.
Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.
22 TS LỄ TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.
1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.
23 TB Thánh Pô-li-ca-pô, giám mục, tử đạo, lễ nhớ.
Hr 11,1-7; Mc 9,2-13.
24 + CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.
1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38.
Lưu ý: Vì gần như gia đình nào cũng có Lịch Công Giáo, nên TTMV chỉ
ghi lại những ngày đặc biệt, đáng chú ý trong tháng thôi.
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Lời Chúa trong tháng

"Vừa giảng xong, Người (Chúa) bảo ông Si-môn: "Hãy
đẩy thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." (Lc 5,4)

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN
02.02 CĐ Thánh Phêrô 14g30: BT hòa giải; 15g00 Lễ (St. Michael,
Langenburger Str. 12, 74635 Kupferzell)
03.02 CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 14g30 BT hòa giải; 15g00 Lễ (Zur
Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, Heidenheim).
09.02 Giáo xứ CTTĐVN mừng Xuân Kỷ Hợi, 15:00g cầu nguyện cho
Công Lý & Hòa Bình tại Việt Nam; 15:30g Thánh lễ cầu an cho
Năm Mới (Krebsbachhalle - Gerstlaich 1 - 72411 Bodelshausen)
16.02 CĐ Thánh Tôma Thiện 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện kinh;
15g00 Lễ (St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen
Orschel-Hagen).
17.02 CĐ Thánh Giuse Hiển 14g30 Giải tội; 15g00 Lễ (Herz Jesu –
Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart).
23.02 CĐ Thánh Phaolô Hạnh (Spaichingen & Tuttlingen): 14g30 BT hòa
giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ (St. Josef Hofen, Haupstraße.188,
78549 Spaichingen).
24.02 CĐ Bác Ái 10g00 BT hòa giải, 10g30 Lễ (St. Stephanus, CarlZeiss-Str.1, 73614 Schorndorf -Weiler).
 Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 3.2019
(nếu không có gì thay đổi vào phút cuối) :
03.03: Schwäbisch Hall; 06.03: Lễ Tro tại Reutlingen; 10.03: Heidenheim;
17.03: Stuttgart; 23.03: Reutlingen; 24.03: Ravenburg; 30.03: Tuttlingen;
31.03: Winterbach.
 Văn Phòng Mục Vụ CGVN Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart :
Nürnberger Strasse 184, 72760 Reutlingen
* Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD; Email: vp@gxvn-rs.de
ĐT: 07121-742851; Trường hợp khẩn: 0151-1233 8381
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