Lời Chúa trong tháng

"Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;
nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững". (Mc 3,24c-25a)

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN
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CĐ Giuse Hiển (Stuttgart): 14g30 Bí tích hòa giải; 14g50: nguyện
kinh; 15g00 Lễ (Herz Jesu – Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart). Trong
Thánh lễ có rửa tội trẻ em.
CĐ Thánh Giuse (Ravenburg): 14g30 Bí tích hòa giải; 14g50:
nguyện kinh; 15g00 Lễ (Heilig Kreuz Bischof-Ketteler-Straße 2,
88212 Ravensburg).
CĐ Bác Ái (Schorndorf & Winterbach): 10g00 Bí tích hòa giải;
10g30 Lễ (Mariä Himmelfahrt, Adlerstr. 13, 73650 Winterbach).
CĐ Phaolô Hạnh (Spaichingen & Tuttlingen): 14g30 BT hòa giải;
14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ (St. Josef Hofen, Haupstraße.188,
78549 Spaichingen).
CĐ Phaolô Lê Bảo Tịnh (Heidenheim & Ulm): 14g30 BT hòa giải;
15g Lễ (Christus König, Zoeppritzstr. 18, 89522 Heidenheim).
CĐ Tôma Thiện (Reutlingen): 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện
kinh; 15g00 Lễ (St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen
Orschel-Hagen).
Xin mang theo sách Phụng Ca III
CĐ Thánh Phêrô (Künzelsau): 15g00 Bí tích hòa giải; 15g20: nguyện
kinh; 15g30 Lễ Bổn Mạng (St. Paulus, Hallstattweg 13, 74653
Künzelsau)

 Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 7.2018 (nếu không có gì thay
đổi vào phút cuối) : 8.7: Stuttgart; 14.7: Hành hương Đức Mẹ Marienfried;
15.7: Schorndorf-Weiler; 21.7: Tuttlingen; 22.7: Reutlingen; 28.07:
Heidenheim; 29.07: Họp HĐMVGX tại Reutlingen. Tháng 8 nghỉ hè.
 Văn Phòng Mục Vụ Công Giáo Việt Nam Giáo Phận RottenburgStuttgart : Nürnberger Strasse 184, 72760 Reutlingen
* Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD
Email: vp-gxvn@Rottenburg-Stuttgart.de

THÔNG TIN
MỤC VỤ
Rottenburg - Stuttgart
Số 1/1 * Tháng 6. 2018
Bản Tin & Liên Lạc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart

THƯ MỤC VỤ
Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô,
Đây là tờ Thông Tin Mục Vụ đầu tiên của tôi với tính cách là mục tử mới, kế
nhiệm cha cố Stephanô Bùi Thượng Lưu trong giáo phận Rottenburg-Stuttgart.
Tôi xin kính chào quý Ông Bà Anh Chị Em và cha mến chào các Bạn trẻ cùng
các Em thiếu nhi.
Thời gian đã trôi qua một tháng, kể từ lễ nhậm chức của tôi vào ngày lễ Thánh
Giuse thợ. Nhìn lại ngày ấy tôi thấy giáo xứ đã cùng với cha cố Stephanô tổ
chức Thánh lễ rất long trọng với ca đoàn giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam cùng với ca đoàn xứ Đức St. Andreas hát lễ. Có nhiều thiếu nhi cung
thánh giúp lễ và nhiều lời chúc mừng quý mến. Sau Thánh lễ là bữa tiệc đón
chào hân hoan vui tươi với tình quý mến trày đầy của giáo xứ dành cho tôi.
Xin chân thành cám ơn cha cố Stephanô, Hội Đồng Giáo Xứ, các ban ngành,
toàn thể quý Ông Bà Anh Chị Em, các Bạn trẻ và các Em thiếu nhi cũng như
giáo xứ Đức St. Andreas.
Vào ngày hôm đó những ai có mặt đã có thể cảm nhận ít nhiều về tôi. Tuy
nhiên có những người ở xa, vì lý do nào đó không thể đến được, nên tôi xin
phép tự giới thiệu một cách ngắn gọn:
Tôi là Giuse Huỳnh Công Hạnh thuộc dòng truyền giáo Ngôi Lời (Ký hiệu viết
tắt của dòng là SVD), thụ phong linh mục vào ngày 20.04.1992 tại St.
Augustin gần Bonn. Sau đó làm cha phó ở giáo xứ Arnold Janssen tại Goch.
Từ năm 1994 tôi được thuyên chuyển về Neuenkirchen gần Rheine làm tuyên
úy cho Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong hai giáo phận Münster

và Osnabrück. Giữa tháng 10.2017 tôi ngưng nhiệm vụ này. Sau gần 24 năm
phục vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Cha Giám Tỉnh Dòng Ngôi Lời Đức
Quốc đã cho tôi được đi nghỉ 6 tháng để chuẩn bị lo công việc mới tại giáo
phận Rottenburg-Stuttgart.
Từ ngày 01.05.2018 tôi đã dâng lễ và tiếp cận được 6 cộng đoàn. (Chỉ còn một
cộng đoàn Ravensburg tôi chưa đến được). Cộng đoàn nào cũng vui mừng như
"chú rể" đón "cô dâu" về nhà mình. Là "cô dâu" tôi cần học hỏi và hiểu biết
cộng đoàn nhiều hơn để có thể phục vụ tốt hơn.
Ngoài việc mục vụ ra, mối bận tâm của tôi trong lúc này là tìm được nhà thuê
để ở, rồi có thể ổn định nơi chốn, để bắt tay trọn vẹn vào chương trình mục vụ.
Không chỉ riêng tôi lo việc kiếm nhà, nhưng còn biết bao nhiêu người đã quan
tâm hỏi thăm và tìm cách giới thiệu, giúp đỡ. Những thiện ý đó đã khích lệ tôi
thật nhiều. Tôi ước mong rằng tháng 7 tới này có thể ổn định nhà cửa. Trong
thời gian này tôi đang ở tạm Đại Chủng Viện Tübingen cho đến cuối tháng
06.2018.
Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến,
Trong tháng 3.2018 Đức Giám Mục Gebhard Fürst đã bổ nhiệm tôi là linh mục
quản xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong giáo phận của ngài kể từ ngày
01.05.2018 thay thế cha Stephanô Bùi Thương Lưu. Kế nhiệm một vị linh mục
đạo đức, tài ba, đắc lực và chăm chỉ là điều không đơn giản. Nhưng với Ơn
Chúa và lời cầu nguyện, lòng cảm thông cùng sự cộng tác nhiệt thành của quý
Ông Bà Anh Chị Em, tôi sẽ cố gắng đưa hết khả năng để phục vụ Cộng Đoàn
Dân Chúa. Những gì cha cố Stephanô đã để lại, tôi xin dựa trên đó để xây
dựng và thích nghi trong hoàn cảnh mới.
Nơi đây tôi xin kêu gọi và kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em cùng hợp lực với
tôi, cộng tác trong mục vụ, trên cánh đồng truyền giáo để xây dựng các gia
đình được bền chặt, các cộng đoàn có được đà tiến vững mạnh trong sự hợp
nhất với Chúa và tha nhân; đồng thời chúng ta làm cho Lời Chúa được loan
truyền đến khắp mọi nơi, nhất là những nơi chưa được mở lòng đón nhận và
qua đó Xã Hội chúng ta sẽ được thăng tiến tốt đẹp hơn.
Tôi xin dâng việc mục vụ này cho Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và Thánh
Cả Giuse. Xin các Ngài thánh hóa, che chở và chúc lành cho toàn thể giáo xứ
qua lời cầu bầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn Mạng giáo xứ chúng ta.
Xin gửi lời chào bình an và hiệp nhất trong Chúa.
Linh Mục Quản Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Rottenburg-Stuttgart
Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
Cảm tưởng về Thánh Lễ nhậm chức
Thánh Lễ Nhậm Chức Chánh Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo
Phận Rottenburg-Stuttgart đã được tổ chức tại Thánh Đường St. Andreas,
Orschel-Hagen, Reutlingen vào ngày 01.05.2018.
Sáng hôm ấy thời tiết thật đẹp. Trời không nắng, cũng không mưa. Muôn hoa
đua nở như đồng cảm với lòng người Giáo Dân Việt Nam ở Stuttgart,
Ravensburg, Rottenburg, Künzelsau, Schwäbisch-Hall, Heidenheim, Ulm,
Schorndorf, Spaichingen, Tuttlingen, Reutlingen và các vùng phụ cận, đang
hân hoan chờ đợi một biến cố mới tốt lành.
Mới hơn 9 giờ sáng, Nhà Thờ St. Andreas đã có nhiều khuôn mặt mới từ các
nơi tới. Gần 10 giờ, nhà thờ đã rất đông, rất đông. Đúng 10giờ30, sau một hồi
chuông rung, đoàn tế lễ từ phòng áo bước ra Thánh Đường rất uy nghi, trang
trọng, tiến về phía Cung Thánh. Dẫn đầu là Thánh Giá nến cao, tiếp theo là các
chức sắc thuộc Hội Đồng Giáo Xứ, kế đến là mấy chục cháu giúp lễ với bình
trầm hương thơm nghi ngút, sau cùng là Thầy Phó Tế và 5 Linh Mục.
Trước thềm Cung Thánh, sau khi kính cẩn cúi đầu ra mắt trước Thiên Nhan,
Quí Cha và các cháu giúp lễ tiến lên Cung Thánh, ổn định vị trí; các chức sắc
trở về hàng ghế Giáo Dân đã được dành trước; Cha Phó Quản Hạt, đồng thời
cũng là Cha Xứ Giáo Xứ St. Andreas tiến ra máy vi âm, với giọng sang sảng
hùng hồn, giới thiệu "Chàng Rể" của Tiệc Thánh Nhậm Chức, Cha Giuse
Huỳnh Công Hạnh SVD, cùng toàn thể quan khách và Giáo dân. Tiếp đến Cha
Hạnh tiến ra máy vi âm tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi qua Kinh Tin Kính,
thể hiện lòng trung thành với Thiên Chúa và qua đó Cha sẽ dẫn dắt cộng đoàn
theo đường lối của Ngài. Sau lời nguyện nhập lễ toàn thể quan khách và Giáo
dân đồng thanh thưa: „Amen“ trong tâm thái chan hòa yêu thương, hạnh phúc.
Âm thanh vang vọng từ Cung Thánh St. Andreas vút lên Thiên Cung. Những
người mang Khối Óc và Con Tim Đức Tin đều cảm nhận được Điệp-KhúcTình-Yêu-Và-Khen-Thưởng từ Trời cao lập lại: „Các con Ta yêu dấu, đẹp lòng
Ta mọi đàng“ .
Qua phần Phụng vụ Lời Chúa, trong bài giảng, với giọng đầm ấm và truyền
cảm, Cha Hạnh đã nhấn mạnh 2 điểm chính:
1) Mẫu gương tuyệt vời, kỹ năng sử dụng các loại gỗ, và sự vâng phục Thiên
Chúa của Thánh Cả Giuse trong trách nhiệm chăm sóc Chúa Giêsu và Đức Mẹ.
2) Ơn Gọi làm Mục Tử Giáo Xứ. (Như trong lời Cha Hạnh cám ơn Cha tiền
nhiệm Stephano Bùi Thượng Lưu về những giao tình và sự quan tâm…), Cha
Hạnh cho biết về việc ngài chọn ngày làm Lễ Nhậm Chức là ngày mùng một

tháng năm, vì đó là ngày Lễ Lao Động Quốc Tế, Lễ Thánh Giuse Thợ và cũng
là Quan thày của Cha. Trong điểm này, ngài muốn nhắn nhủ là sẽ ứng dụng
mẫu mực tuyệt vời của Thánh Cả Giuse trong việc quản nhiệm và xây dựng
Giáo Xứ, qua việc kết hợp hài hòa giữa lao động trí óc và lao động chân tay,
qua việc dụng nhân như Thánh Giuse dụng mộc…
Một sự trùng hợp thật kỳ thú, là Lời Nguyện Giáo Dân trong Thánh Lễ Nhậm
Chức rất phù hợp và ăn ý với 2 trọng điểm mà Cha Hạnh nhấn mạnh.
Sau phần Kết Lễ và Chúc Lành, là những lời chúc mừng nồng nhiệt với những
lời cầu chúc tốt đẹp nhất của:
- Ông Ulrich Reif, đại diện Mục Vụ Ngoại Kiều Giáo Phận RottenburgStuttgart
- Linh Mục Anton Đỗ Ngọc Hà, đại diện Liên Tu Sĩ và Cộng Đồng Dân Chúa
tại Đức
- Bà Margarete Zeiler, đại diện Giáo Xứ Đức St. Andreas
- Ông Nguyễn Đức Báu, đại diện GXCTTĐVN Rottenburg-Stuttgart
đã dành cho Cha Tân Quản Nhiệm Giáo Xứ.
Gần 13 giờ, Tiệc Thánh Thể mới kết thúc. Mọi người được mời xuống Hội
trường dùng tiệc mừng thanh đạm để bồi dưỡng sức khỏe, chia sẻ niềm vui,
trao đổi tâm tình…
Một khởi điểm tốt đẹp hứa hẹn một tương lai càng thăng tiến hơn. Thật vui
mừng và hãnh diện cho toàn thể Giáo Dân Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam! Xin chân thành chúc mừng Cha Tân Quản Nhiệm.
Giuse Nguyễn Văn Tộ

Chúc mừng Rửa Tội
Cháu Giuse Trần Bảo Nam là con của anh chị Tuyên & Bảo Quyên được rửa
tội ngày 03.06.2018 tại nhà thờ Herz Jesu Stuttgart-Ost. Xin chúc mừng anh
chị Tuyên Quyên và những người đỡ đầu. Chúc cháu Bảo Nam lớn lên trong
tình yêu Chúa.

Chúc mừng Tuổi Thọ & Ngọc Khánh Linh Mục
Văn Phòng Mục Vụ (VPMV) nhận được tin Cha Cố Phêrô Nguyễn Trọng Quý
(cựu đại diện Liên Tu Sĩ và cựu tuyên úy trong TGP Paderborn & Essen)
mừng lễ kỷ niệm rất đặc biệt trong đời của ngài là "150" năm hồng ân, trong
đó có 90 năm tuổi đời cùng 60 năm linh mục và mừng lễ Bổn Mạng Thánh
Phêrô. Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho ngài. Xin kính chúc Cha Cố
Phêrô sức khỏe tốt đẹp và tiếp tục sống trong bình an và Ơn Chúa.

Thành kính phân ưu
Văn Phòng Mục Vụ được tin:
- Anh Phêrô Phan Ngọc Trung (Reutlingen) là chồng của chị Hoa và là anh cả
của các anh chị em trong gia đình anh được Chúa gọi về ngày 17.05.2018 ...
Hưởng thọ 63 tuổi.
- Ông Đa Minh Tống Văn Kỳ (Hoa Kỳ) là thân phụ của anh Tống Quốc ViệtThuý (Reutlingen) đã về Nhà Chúa ngày 23.05.2018. Hưởng thọ 87 tuổi.
- Ông Phanxicô Nguyễn Quang Nhật là thân phụ của chị Nguyễn Thị Kim
Vân-Lâm (Heidenheim), qua đời ngày 27.05.2018 tại Sigmaringen. Hưởng thọ
85 tuổi.
Xin phân ưu cùng quý tang quyến và xin Chúa đón nhận các linh hồn Phêrô,
Đa Minh và Phanxicô được vào hưởng tôn nhan Chúa.

Đại Hội Công Giáo (ĐHCG) 2018
ĐHCG vừa qua tại Aschaffenburg đã diễn ra tốt đẹp. Giáo xứ chúng ta đã đóng
góp cho việc chung như đọc sách thánh, lo vệ sinh, phân phát thực phẩm trong
3 ngày và các anh chị em ca viên đã đóng góp lời ca tiếng hát trong ca đoàn
tổng hợp cho Đại Hội. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã cộng tác.
Xin Chúa ban thưởng công phúc đời sau!

THÔNG TIN & LIÊN LẠC
Những ngày học tập của linh mục Quản xứ
Trong tháng 6 này linh mục quản xứ có khóa học về đường lối làm việc trong
giáo phận Rottenburg-Stuttgart từ ngày 11.-15.06.2018 dành cho những linh
mục mới đến giáo phận này như sự khởi đầu chính thức của tôi với giáo phận
Rottenburg-Stuttgart.
Sau đó trong tuần kế tiếp từ ngày 18.-23.06.2018 tôi có chuyến hành trình mục
vụ ngoại kiều với giáo phận Münster như sự kết thúc chính thức với giáo phận
này trong 24 năm qua.
Ngoài ra từ ngày 04.-07.07.2018 tới tôi sẽ tham dự khóa Cursillo.
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho tôi.

Bản tin liên lạc
Bản tin liên lạc của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong giáo phận
Rottenburg-Stuttgart mang tựa đề "TIN MỪNG", nay được mang tên
"THÔNG TIN MỤC VỤ Rottenburg-Stuttgart" kể từ tháng 6.2018.

Nhận bản tin

Họp Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (HĐMVGX)

Trong thời gian đầu bản tin này sẽ được gửi qua bưu điện tới tất cả các gia
đình trong giáo xứ. Để giảm phần chi phí bưu điện, xin những ai có thể nhận
bản tin này qua Email, liên lạc qua info@gxvn-stuttgart.de. Xin chân thành
cám ơn!

Hằng năm HĐMVGX có 2 cuộc họp vào mùa xuân và mùa thu.
Năm nay có tân linh mục quản xứ, chúng ta có thêm một cuộc họp vào mùa
Hạ, ngày Chúa nhật 29.07.2018 tại St. Andreas, Reutlingen với mục đích làm
quen giữa HĐMVGX và Tân Linh Mục quản xứ cùng chuẩn bị cho những
ngày mừng Tết Trung Thu và Hội Xuân sắp tới. Thư mời sẽ được gửi tới quý
vị HĐMVGX và các Ban Ngành trong thời gian tới.

Trang web mới
của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong những ngày tới đây sẽ là
www.Rottenburg-Stuttgart.de thay cho trang cũ: www.gxvn-Stuttgart.de

Sinh Hoạt của Liên Nhóm Cursillo ngày 24.06.2018
Liên Nhóm Cursillo sẽ sinh hoạt từ 9:00 giờ ngày 24.06.2018 tại hội trường
giáo xứ St. Andreas, Reutlingen. Anh chị em sẽ học hỏi một đề tài, tham dự
giờ chầu lúc 12g30, ăn trưa và buổi chiều cùng tham dự Thánh lễ với cộng
đoàn Thánh Tôma Thiện.

Hành hương Marienfried
Theo truyền thống của giáo xứ, chúng ta sẽ hành hương tôn vinh Đức Mẹ tại
Marienfried (Marienfriedstr. 62, 89284 Pfaffenhofen a. d. Roth) vào thứ bảy
ngày14.07.2018. Năm nay là năm hành hương thứ 33 với chủ đề:
"Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo"
Kỷ niệm mừng kính:
- 30 năm phong thánh cho 117 Thánh tử Đạo Việt Nam (1988-2018)
- 220 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang (1798-2018).
Chương trình tổng quát như sau:
- 10g00 - 11g00
Giờ đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
Nghi thức thống hối
(Nhận Bí Tích Hòa Giải riêng tại Thánh Đường)
- 11g00 - 12g30
Làm phép nến hành hương
Rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ
Dâng hoa kính Đức Mẹ (tại đài Fatima)
- 12g30 - 14g30
Giáo dân dâng hoa hồng lên Mẹ
Thánh lễ cầu nguyện cho Quê Hương và
Giáo Hội Việt Nam tại Thánh Đường.
- 14g30 - 16g00
Ăn trưa, hàn huyên, gặp gỡ
Thăm viếng trung tâm và cầu nguyện riêng.
Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em tham dự Bó Hoa Thiêng Dâng Lên Mẹ.
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LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ý CẦU NGUYỆN: Cầu xin cho các trang mạng xã hội giúp cho con người
liên đới với nhau và tôn trọng sự khác biệt của người khác.
03 CN CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Đệ Nhị Luật 5,12-15; 2
Côrintô 4,6-11. Phúc Âm: Marcô 2,23 – 3,6.
05 TB Thứ ba. THÁNH BÔNIFATIÔ, GIÁM MỤC, TÔNG ĐỒ NƯỚC
ĐỨC, TỬ ĐẠO. Lễ kính. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 26,19-23. Phúc
Âm: Gioan 15,14-16a.18-20.
08 TS Thứ sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Bài đọc: Ôsê 11,
1.3-4.8a.c-9; Êphêsô 3,8-12.14-19. Phúc Âm: Gioan 19,31-37.
09 TB Thứ bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ. Lễ nhớ. Bài đọc: 2 Timôthêô
4,1-8 (hay Isaia 61,9-11). Phúc Âm: Luca 2,41-51.
10 CN CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Sáng Thế 3,9-15;
2 Côrintô 4,13 - 5,1. Phúc Âm: Marcô 3,20-35.
11 TH Thứ hai. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. Bài đọc: Công Vụ Tông
Đồ 11,21b-26; 13,1-3. Phúc Âm: Mátthêu 10,6-13 (hay Mátthêu
5,1-12).
13 TT Thứ tư. Thánh Antôn Pađôva, linh mục dòng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ
nhớ. Bài đọc: 1 Vua 18,20-39. Phúc Âm: Mátthêu 5,17-19.
17 CN CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Êzêchiel 17,22-24;
2 Côrintô 5,6-10. Phúc Âm: Marcô 4,26-34.
28 TN Thứ năm. Thánh Irênê, giám mục Lyon, tử đạo [khoảng năm 202]. Lễ
nhớ. Bài đọc: 2 Vua 24,8-17. Phúc Âm: Mátthêu 7,21-29.
29 TS Thứ sáu. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ
trọng. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 12,1-11; 2 Timôthê 4,6-8.17-18.
Phúc âm: Mátthêu 16,13-19.

