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THƯ MỤC VỤ
Quý Ông Bà Anh Chị Em (ÔBACE) và các cháu Thiếu Nhi thân mến,

bảng giá này bảng giá kia, quày hàng này với quày hàng khác. Ôi!
Bao nhiêu lo lắng cho ngày Hội Xuân được tốt đẹp!
Rồi ngày Hội Xuân đến! Bao nhiêu người quan tâm tiếp khách. Từng
ban cố gắng lo tốt trong phận sự của mình hầu giúp quý khách hoặc
tham dự viên có được cảm nghiệm vui tươi của ngày Hội Xuân.
Những hình ảnh này đã lưu vào tâm trí tôi. Tôi liên tưởng tới không
biết bao nhiêu công sức, thời gian mà tất cả quý bác, quý anh chị và
các cháu đã đổ dồn cho Hội Xuân. Nếu tôi chỉ nói lời cám ơn không
thôi thì chưa đủ. Tôi phải nói rằng tôi hết lòng cám ơn và ngưỡng
mộ tinh thần làm việc của quý Bác, quý Anh Chị cùng Các cháu và
những người "âm thầm" phục vụ cách này hay cách khác cho
Ngày Hội Xuân.
Xin Chúa trả công bội hậu cho những đóng góp to nhỏ của tất cả
những ai đã đóng góp cho ngày Hội Xuân. Tạ ơn Chúa cho chúng ta
có truyền thống tốt đẹp này!
Linh Mục Quản Xứ Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD

Vào ngày 09.02.2019 chúng ta mừng Hội Xuân Kỷ Hợi. Đây là Hội
Xuân đầu tiên của tôi với giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sau
ngày này tôi nhìn lại và viết thư đến quý Bác cùng quý anh chị em.
Trước khi Hội Xuân tôi đã được nghe hoặc thấy tận mắt bao nhiêu
chuẩn bị từ ban ẩm thực tới ban ca nhạc, từ ban trang trí đến ban tiếp
tân, từ ban hợp ca đến ban phụng vụ, từ ban trật tự đến ban vệ sinh, từ
ban văn nghệ tới những người giới thiệu chương trình, từ những liên
lạc này tới liên lạc khác... từ những mua sắm này tới mua sắm khác
để lo cho ngày Hội Xuân.
Tới ngày chuẩn bị tại chỗ: Bao nhiêu người đã bỏ thời giờ riêng, đến
hội trường cùng đóng góp công sức để lo những bước chuẩn bị cuối
cùng, trong đó cũng có những em thiếu niên và thiếu nhi mà tôi thấy
được. Từng nhóm người một! Nào là sắp bàn ghế, lo trang trí sân
khấu, lo xếp bàn thờ dâng thánh lễ và bàn thờ kính nhớ tổ tiên; lo kéo
những bức màn lớn cho việc chiếu hình qua máy Beamer; lo trang trí
khu vực tiếp quan khách Đức. Ở trong bếp thì ban ẩm thực hầm hết
nồi xương này đến nồi xương kia, ngâm hết xô bánh phở này đến xô
bánh phở khác, ... Ở khu vực ra vào hội trường thì được trưng bày
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SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
Tết Kỷ Hợi 2019 - Bodelshausen
Bodelshausen chính ra chỉ là một xã nằm phía cực Nam trong đơn vị hành
chánh thuộc tỉnh Tübingen, tiểu bang Baden-Württemberg, với dân số chưa
đến 6.000 người. Ai đã lái xe đến đấy, đều biết con đường ngoằn ngoèo,
chạy qua vài ngôi làng nhỏ, phải chú ý tối đa vận tốc vì đầu làng và cuối
làng đều có đặt máy chụp hình các xe chạy quá tốc. Nhưng dù xa thế mấy,
từ bao năm nay, đối với giáo dân Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và
một số các bạn bè Đức Việt, Bodelshausen đã trở thành địa danh quá quen
thuộc. Cứ mỗi dịp năm hết, Tết đến, lắm lúc bất chấp cả tuyết đổ ngoài trời,
họ lại kéo nhau về đây, quây quần trong hội trường, mừng xuân mới.
Hội xuân năm nay, „Xuân Hy Vọng và Hiệp Thông“, được tổ chức vào
ngày thứ bảy 09.02.2019, nhằm ngày mồng 5 tháng giêng năm Kỷ Hợi theo
âm lịch. Nhờ thời tiết ấm áp, năm nay ước chừng 1.000 người đã đến tham
dự Hội Xuân.
Bước qua ngưỡng cửa hội trường, từ cách bày trí khéo léo, đẹp đẽ, trang
trọng, cho đến cả mùi thức ăn xông ra từ bếp, người ta đã có cảm tưởng như
Tết năm ngoái chưa hề chấm dứt. Tuy thế, không phải tất cả đều cũ rích!
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Lần đầu tiên giáo xứ mừng xuân với Cha xứ mới, Cha Giuse Huỳnh Công
Hạnh SVD.
Đúng 15:00 giờ đã nghe tiếng trống vang dội bắt đầu giờ cầu nguyện cho
Công Lý và Hòa Bình tại Việt Nam. Ngoài Cha xứ Giuse Huỳnh Công
Hạnh, còn có sự hiện diện của Cha Phó Quản hạt, đồng thời là chính xứ St.
Andreas: cha Dietmar Hermann, thầy Sáu Roland Hummler. Bên dưới hàng
ghế giáo dân có bà Margarete Zeiler, chủ tịch Hội đồng giáo xứ St.
Andreas, Reutlingen. Mãi đến lúc thánh lễ cầu an cho năm mới đã bắt đầu,
giáo dân mới lục tục kéo đến đông đảo. Vốn bản tính „khiêm nhường“, bà
con ngồi rải rác gần các bàn tiệc bày bên dưới. Cha xứ vui vẻ mời gọi giáo
dân điền vào chỗ trống trên các hàng ghế dành cho người dự lễ. Đến giờ
chịu lễ thì Mình Thánh không còn đủ cho số giáo dân muốn lên bàn tiệc
Chúa. Cha chỉ còn cách chia cho mấy người rước lễ sau cùng, mỗi người
một phần nhỏ của bánh lễ.
Cuối lễ, trong lời chúc Tết, Cha xứ có nhắc nhở, Người Việt ăn Tết thường
gọi là mừng xuân, mặc dù tiết trời vẫn còn ở giữa mùa đông. Mùa xuân ở
đây có nghĩa là sự hy vọng, sự ấm áp, trùng phùng trong tinh thần hiệp
thông.
Sau buổi lễ, mọi người vội bước ra ngoài hành lang, kiếm chút thức ăn bỏ
bụng. Lớp người xếp hàng trước quầy bán thức ăn cũng dài không kém lúc
xếp hàng rước lễ, đợi chờ của ăn thiêng liêng. Tiếng ồn ào náo nhiệt càng
ngày càng tăng theo dòng người lũ lượt bước vào hội trường, ngồi vào mấy
dãy bàn trưng hoa rất mỹ thuật, đầy màu sắc mùa xuân. Tôi nhìn quanh,
kiếm những khuôn mặt cũ, xem ai còn ai mất, chợt thấy có gì vương mắc,
bùi ngùi, bậc cha mẹ mình, bây giờ không còn ai nữa.
Năm nay chương trình hội xuân bắt đầu rất đúng giờ. Phần nghi lễ trước
bàn thờ tổ tiên, lễ chào cờ và phút mặc niệm, được khán giả bên dưới tương
đối tôn trọng. Như bao năm, cao điểm vẫn là màn múa lân với tiếng trống
chiêng rầm rộ. Năm nay có tới ba con lân lớn, và hai chú lân con mang hào
hứng, náo nhiệt, gợi nhớ đến ngày Tết trên quê hương yêu dấu. Sau đó bà
con tiếp tục theo dõi văn nghệ do các diễn viên hầu hết của các cộng đoàn
đã bắt đầu chuẩn bị chương trình, tập dợt từ tháng 11 năm trước, nào là
múa nón, múa quạt, màn trình diễn của các em lớp Việt ngữ, màn ca vũ
nhạc cảnh „Bảo vệ tiếng Việt truyền thống“, đặc biệt hai bài tốp ca có cả
Cha xứ cùng trình diễn. Đáng tiếc tôi ngồi xa sân khấu, nên không nghe rõ
được bài diễn văn chào mừng của Cha xứ, Cha phó quản hạt Dietmar
Hermann, Cha Ambros Tungl và bà Erika Dürr phó xã trưởng đại diện
Bodelshausen. Tuy nhiên, tôi vẫn ghi nhận được hình ảnh thật đáng yêu của
các em thanh thiếu niên và cả các em bé thơ đứng chật cả sân khấu, tôi
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đoán chừng trên dưới 50 em, tay nâng cao quả địa cầu, cầm hình chim bồ
câu trắng tượng trưng cho hòa bình, bày tỏ khát vọng hòa bình của tuổi trẻ
hôm nay. Kèm vào đó là cảnh đời gian khổ của các trẻ em nghèo ở Kontum
và những em khuyết tật của trung tâm Thánh Tâm Đà Nẵng, được chiếu
trên màn ảnh lớn, làm cho người xem chợt đâm ra tư lự, thương cho thế hệ
trẻ, sống lây lất, không có tương lai chính trên đất nước mình.
Tôi cũng có dịp chuyện vãn với vài người bạn Đức, đã đến với người Việt,
từ những năm đầu, khi người tị nạn đặt chân lên xứ Đức. Họ nói với tôi:
"Cách đây gần 40 mươi năm, tôi đến dự Tết Việt Nam lần đầu tiên, hồi ấy
và bây giờ vẫn không có gì thay đổi, vẫn giữ những truyền thống như xưa.“
Đó là một niềm an ủi lớn lao, thế hệ trẻ hôm nay vẫn còn nặng tình với
cộng đồng người Việt.
Thật cám ơn! Xin tiếp theo lời Cha xứ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cám ơn
tất cả các bàn tay đã góp công tổ chức ngày hôm nay, ban văn nghệ, ban
khánh tiết v.v., đặc biệt các „anh hùng trong bóng tối“, người lo dọn dẹp và
ban ẩm thực, nấu bao nhiều nồi thức ăn to kếch xù để có thể cung cấp đủ
cho số người đông đảo. Tôi có dịp hỏi chị phụ trách nồi bún bò Huế, tới lúc
giải lao, thì sáu thùng nước lèo, chỉ còn có một.
Ra về, mang theo nhiều buồn vui trong cõi lòng, bất chợt nhớ đến Cha xứ
tiền nhiệm. Không biết bên Fatima Cha có hắt xì không, vì có nhiều người
vẫn nhắc đến Cha, nhất là những người lớn tuổi.
BPh

THÔNG TIN & LIÊN LẠC
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 xức 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.

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.
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Hướng dẫn đọc sách Thánh
Trong tháng 10.2018 đã có các anh chị đến tham dự khóa đọc sách Thánh.
Việc này đã mang lại lợi ích cho cá nhân và cộng đoàn. Khóa tiếp tục giúp
những người đọc sách Thánh tự tin hơn và hiểu biết thêm về Kinh Thánh.
Khóa mở rộng cho nhiều người, nên kính mời quý Bác, quý Anh Chị ghi
danh tham dự từ 10g00 đến 18g00 ngày 16.03.2019 (Những người đã tham
dự trong tháng 10.2019 nên tiếp tục). Xin báo về cộng đoàn trưởng mình.

Thánh lễ Đức-Việt / Cộng tác việc truyền giáo
Cha xứ Franz Nagler có mời ca đoàn cùng cộng đoàn VN tại Stuttgart tham
dự ngày lễ chung với giáo xứ Đức St. Martinus (Johannesstr. 21, 70806
Kornwestheim) lúc 9g45 ngày 17.03.2019. Chúng ta cùng hiệp lời cầu
nguyện và ủng hộ cho dự án giúp cơ sở dòng Mến Thánh Giá lo cho người
nghèo tại VN qua sự cộng tác của cha Lê Phan (Stefan Taeubner).
Sự hiện diện của quý ÔBACE sẽ là nhịp cầu giao hảo giữa giáo xứ Đức và
cộng đoàn VN mang tính cách đóng góp cho việc truyền giáo.

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 với chủ đề tiếp theo năm
ngoái: "Hạnh Phúc Gia Đình" 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.
- 05 -

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
Sekretariat: Thi Anh-Dung Nguyen Tel. 01521 17422 68 * Email:
tad.nguyen-dvho@gmx.de

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.

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 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.
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.
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LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 2.2019
Ý CẦU NGUYỆN THEO Ý ÐỨC GIÁO HOÀNG
Ý truyền giáo: Xin cho quyền lợi của các Kitô hữu được nhìn nhận.
Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng các cộng đoàn đang bị bách
hại, để họ nhận ra Chúa luôn ở với họ và quyền lợi của họ được nhìn nhận.
03 +

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN
Hc 27,4-7 (5-8); 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45.

MÙA CHAY
Hướng dẫn: Về luật giữ chay và kiêng thịt:
Ngày giữ chay và kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1251, dạy “thứ Tư Lễ Tro và
thứ Sáu Tuần Thánh, phải giữ chay và kiêng thịt”.
- Tuổi giữ chay: Giáo Luật, Điều 1252, dạy “Mọi người từ tuổi thành niên
cho đến khi bắt đầu 60 tuổi, thì phải giữ chay; và Giáo Luật, Điều 97
Khoản 1, quy định: “Ai đã được 18 tuổi tròn mới là thành niên”.
- Tuổi kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1252 “buộc những người từ 14 tuổi
tròn”. Trong Thánh lễ và Các Giờ kinh phụng vụ, bỏ không đọc “Al-lê-luia” mỗi khi gặp.
Trong các lễ trọng và lễ kính, và trong các cử hành riêng biệt, đọc Thánh
Thi “Lạy Thiên Chúa - TE DEUM” và Kinh Vinh Danh.
06 TT LỄ TRO.
Khởi đầu mùa Chay. Làm phép tro và xức tro. Ăn chay và kiêng
thịt. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.
10 + CHÚA NHẬT I MÙA CHAY Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.
13 TT Hôm nay kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được chọn làm Đấng
kế vị thánh Phê-rô (13/3/2013). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1;
Lc 9,28b-36.
19 TB THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA,
lễ trọng. 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
24 + CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12;
Lc 13,1-9.
25 TH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng.
Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.
31 + CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32.
17 +
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Lời Chúa trong tháng
"Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh,
mà còn bằng Lời Chúa nữa." (Lc 4,4)

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN
03.03 CĐ Thánh Phêrô 14g30: BT hòa giải; 15g00 Lễ (St. Maria,
Hirtengasse 31, 74523 Schwäb.-Hall Hessental)
06.03 CĐ Thánh Tôma Thiện 19g00 Thánh Lễ chung với giáo xứ Đức
có xức tro (St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen
Orschel-Hagen).
10.03 CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 14g30 BT hòa giải; 15g00 Lễ (Zur
Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, Heidenheim).
16.03 Ngày sinh hoạt học tập đọc sách Thánh từ 10g00 tới 18g00 (St.
Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen Orschel-Hagen).
17.03 CĐ Thánh Giuse Hiển 9g45 mừng lễ chung với giáo xứ Đức St.
Martinus (Johannesstr. 21, 70806 Kornwestheim). Ca đoàn VN hát lễ.
23.03 Sinh hoạt giới trẻ 9g30 – 19g00
15g00 Thánh lễ giới trẻ với cha Lê Tuấn Anh (St. Andreas,
Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen Orschel-Hagen).
24.03 CĐ Thánh Giuse 14g30 BT hòa giải; 15g00 Thánh lễ BMCĐ
(Heilig Kreuz Bischof-Ketteler-Straße 2, 88212 Ravensburg).
30.03 CĐ Thánh Phaolô Hạnh 15g00 BT hòa giải; 15g20: nguyện kinh;
15g30 Lễ (Maria Königin, Bergstr. 63; 78532 Tuttlingen).
31.03 CĐ Bác Ái (Schorndorf & Winterbach): 10g00 Bí tích hòa giải;
10g30 Lễ (Mariä Himmelfahrt, Adlerstr. 13, 73650 Winterbach). 
Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 3.2019
(nếu không có gì thay đổi vào phút cuối) :
07.04: Heidenheim; 13.04: Kupferzell; 14.04: Stuttgart; 18.-20.04: Reutlingen; 21.04: Schorndorf-Weiler; 22.04: Spaichingen; 28.04: Reutlingen.
 Văn Phòng Mục Vụ CGVN Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart :
Nürnberger Strasse 184, 72760 Reutlingen. Trang giáo xứ: www.gxvn-rs.de
* Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD; Email: vp@gxvn-rs.de

ĐT: 07121-742851; Trường hợp khẩn: 0151-1233 8381
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