LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN

THÔNG TIN
MỤC VỤ

01.06 CĐ Thánh Giuse 14g30 BT hòa giải; 15g00 Thánh lễ (Heilig Kreuz
Bischof-Ketteler-Straße 2, 88212 Ravensburg).
02.06 Giáo xứ St. Andreas, Reutlingen mừng 50 năm thành lập giáo
xứ trong Thánh lễ lúc 10g30. CĐ Thánh Tôma Thiện cùng giáo
xứ Việt Nam tham dự và chúc mừng giáo xứ Đức. Xin mờiquý Ông
Bà Anh Chị Em lưu lại sau Thánh lễ với sinh hoạt của giáo xứ Đức.

Rottenburg - Stuttgart

08.-10.06 Đại Hội Công Giáo tại Seidelstraße 2, 63741 Aschaffenburg.

Số 13/2 * Tháng 06. 2019

15.06 CĐ Thánh Phaolô Hạnh (Spaichingen & Tuttlingen): 14g30 BT hòa
giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ (St. Josef Hofen, Haupstraße.188,
78549 Spaichingen).
16.06 CĐ Thánh Giuse Hiển 14g30 Giải tội; 15g00 Lễ (Herz Jesu –
Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart). Mừng kỷ niệm Ngân Khánh của
Anh Giuse Mai Anh Tuấn và chị Maria Nguyễn Thị Hương Lan.
20.06 CĐ Bác Ái (Schorndorf & Winterbach) mừng lễ Mình Máu
Thánh Chúa lúc 9:30g với giáo xứ Đức tại St. Marien, Adlerstr.
13, 73650 Winterbach. Sau đó có rước kiệu Mình Mình Thánh Chúa
21.-23.06 Khóa Thanh nhạc tại St. Andreas, Nürnberger Str. 184,
72760 Reutlingen (từ tối thứ sáu lúc 19g00 tới 18g00 Chúa nhật).
29.06 CĐ Thánh Phêrô 14g30: BT hòa giải; 15g00 Lễ Bổn Mạng cộng
đoàn (St. Paulus, Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau).
30.06 Họp HĐMVGX tại St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760
Reutlingen.
 Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 7.2019
(nếu không có gì thay đổi vào phút cuối) : 07.07: Stuttgart; 12.07:
Reutlingen (Cha Toàn giảng thuyết); 13.07: Hành hương ĐM Marienfried;
21.07: Heidenheim; 27.07: Reutlingen; 28.07: Winterbach;
 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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Bản Tin & Liên Lạc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
Phân ưu
- Ông Cam Văn Lừng là thân phụ của Anh Cam Văn Oanh (Sang)
Reutlingen / Chị Cam Thị Hồng Schwäbisch Gmünd / Chị Cam Kim Thuỷ
(Hạnh) Pfullingen đã qua đời ngày 12.05.2019 tại Wendlingen. Hưởng thọ
87 tuổi.
- Bà Matta Nguyễn Thị Ân là thân mẫu của anh Nguyễn Tấn Quý
(Reutlingen) đã qua đời ngày 27.04.2019 tại Dallas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 93
tuổi.
Xin phân ưu cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn
Matta và linh hồn ông Cam Văn Lừng vào nơi Hằng Sống.

THÔNG TIN & LIÊN LẠC
Tam Nhật Thánh và Đại Lễ Chúa Phục Sinh
Năm nay khác với mọi năm trước, đây là Tam Nhật Thánh và Phục Sinh
đầu tiên cha Giuse Huỳnh Công Hạnh cùng với bẩy cộng đoàn trong giáo
phận Rottenburg-Stuttgart có mặt tại Thánh đường St. Andreas, Reutlingen
từ chiều ngày thứ Năm Tuần Thánh 18.04.2019 tới tối ngày thứ bẩy
20.04.2019 để sống những ngày Tam Nhật Thánh và mừng Chúa Giêsu
sống lại trong vinh quang.

Vì lý do sức khỏe, Đức Ông Hoàng Minh Thắng không thể đến hướng dẫn
được, thay vào đó là cha Nguyễn Ngọc Vinh dòng Don Bosco đến từ Roma
giảng với đề tài "Xin Cho Con Quả Tim Mới"
Tôi xin ghi lại đây những điều trong ba ngày tĩnh tâm cha Vinh giảng đã
đánh động tôi rất nhiều và những điều này đã làm trái tim tôi được đổi mới:
Thân phận con người luôn bất toàn, nếu chỉ sống vui với những người yêu
thích mình thì dễ, nhưng người Kitô hữu trưởng thành nên tập mỗi ngày „đi
bước trước“ để đến với những người không thích mình, những người gặp
hoàn cảnh khó khăn….. Những thói quen tốt này nếu được tập luyện mỗi
ngày sẽ trở thành một nhân đức.
Chúng ta sống phải cần có nhau, không loại trừ một người nào. Thiên Chúa
chỉ cần tấm lòng chân thành của chúng ta, quan trọng mỗi người nên có một
cái tâm tốt, còn mọi khuyết điểm Chúa sẽ ban ơn để ta sửa đổi. Tam Nhật
Thánh, mọi người xin ơn tha thứ. Vượt thắng bản thân rất khó. Mọi sự đạt
được, đều phải qua chiến đấu với bản thân liên lỉ, mới có giá trị. Ngoài ra,
ta cần cầu nguyện hết lòng. Cầu nguyện như Kinh lạy Cha, vì kinh lạy Cha
là lời kinh Chúa Giêsu dạy các tông đồ cầu nguyện. Lời cầu nguyện này
đẹp lòng Chúa Cha nhất. Cầu nguyện trong ba sự tương quan, hướng về
mình xin ơn sửa đổi, hướng về Chúa xin được hiệp nhất với Chúa, hướng
về anh chị em xin được thương yêu tất cả mọi người như Thiên Chúa yêu
con người. Tập nghe những điều hay và tập chỉ nói những điều tốt lành.
Năm nay cũng như những năm trước, sau giờ học hỏi và tĩnh tâm, các bữa
cơm chay trưa và chiều, mỗi gia đình tự mang theo, nhìn cảnh các bác lớn
tuổi ngồi quây quần bên nhau, mỗi người mở thức ăn của mình ra và mời
nhau rất là thiệt tình, tôi vui và cảm động lắm, có cả những em thanh thiếu
niên từ xa, theo xe quá giang của những người anh, người chị, bạn bè đến
nghe giảng và lúc này cũng ngồi bên nhau vui vầy với những món ăn chay,
nhưng tâm hồn, tình yêu thì đậm đà chất ngất. Lúc này đây tôi cảm nghiệm
được cái tình bạn của những người cùng chung một chí hướng là con Thiên
Chúa, những người đang sống xa quê hương được sống yêu thương bên
nhau là điều hạnh phúc rất đáng qúy!
Năm nay, có ba cha giúp giáo dân đón nhận bí tích hoà giải. Mọi người sốt
sắng thống hối và xếp hàng thật dài để xưng tội, đến với Lòng Thương Xót
Chúa và lãnh nhận ơn tha thứ. Tôi được gặp một anh sau khi vào gặp cha
Vinh trở ra, anh thật là mừng vui, ôm chầm lấy tôi và chia sẻ: „Em mừng
quá, được cha Vinh hướng dẫn. Bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ bỏ hết mọi
sự, chỉ tập trung vào gia đình thôi!“ Và mắt anh long lanh có ngấn lệ, tôi tạ
ơn Chúa: Đã ban cho chúng con những Mục tử biết hy sinh thời gian và bỏ
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CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. Bài đọc: Cv 7,55-60; Kh 22, 1214.16-17.20: Ga 17,20-26.
Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo tại Uganda. Lễ nhớ.: Cv
19,1-8. Ga 16,29-33.
Tuần 7 Phục Sinh. Cv 20,17-27; Ga17,1-11a.
THÁNH BÔNIFATIÔ, GIÁM MỤC,TÔNG ĐỒ NƯỚC ĐỨC,
TỬ ĐẠO [754]. Lễ kính. Cv 26,19-23. Ga 15,14-16a.18-20.
Tuần 7 Phục Sinh. Cv 25,13-21. Ga 21, 1.15-19.
Thứ sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Tuần 7 Phục Sinh. Cv 28,16-20.30-31. Ga 21,20-25.
CHÚA NHẬT. LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Lễ trọng. Cv 2,1-11; 1 Côrintô 12,3b-7.12-13 Ga 20,19THỨ HAI lễ HIỆN XUỐNG. Cv 19,1b-6a hay Joel 3,1-5; Eph
4,1b-6 hay Rôma 8,14-17. Ga 3,16-21. Lễ buộc tại Đức
Thánh Barnabê, Tông Đồ. Lễ nhớ. Cv 11,21b-26;13,1-3. Mt 5,1316 hoặc 10,7-13.
Thánh Antôn Pađôva, linh mục dòng, tiến sĩ Hội Thánh [1231].
Lễ nhớ. 2 Cor 3,15 - 4,1.3-6. Mt 5,20-26.
CHÚA NHẬT. CHÚA BA NGÔI. Châm ngôn 8,22-31;
Rom 5,1-5. Ga16,12-15.
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Stk14, 18-20; 1
Cor 11,23-26. Luca 9, 11b-17. Lễ buộc tại Đức, trừ gp Osnabrück.
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Zacharia 12,10-11;13,1;
Galata 3,26-29. Luca 9,18-24.
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Isaia 49, 1-6;
Cv 13,16.22-26. Lc 1, 57-66.80.
Tuần 12 thường niên. Hoặc thánh Cyrillô Alexanđria, giám mục,
tiến sĩ Hội Thánh [444].: Sáng Thế 16,1-12.15-16. Mt 7, 21-29.
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Êzêchiel 34,11-16; Rôma
5,5b-11. Luca 15,3-7.
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ. Lễ trọng.
Cv 12,1-11; 2 Timôthêô 4,6-8.17-18. Mt 16,13-19.
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.: 1 Vua 19,16b.19-21;
Galata 5,1.13-18. Luca 9,51-62.

Lời Chúa trong tháng
"Khi Thần Chân lý đến,
Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật!" (Ga 16,13)
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những lời giúp tôi cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày, khi cất lên
bài hát này. Tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn cha xứ Giuse. Một TDV ghi

Chúc Mừng
Cô Nguyễn thị Tuyết Lan trong thời gian 6 tháng vừa qua là ứng sinh của
dòng nữ Thánh Phanxico, được đón nhận tu phục vào ngày 25.05.2019 tại
Tu Viện Siessen.
Giáo Xứ CTTĐVN Rottenburg-Stuttgart hân hoan chúc mừng Sơ. Xin
Chúa luôn luôn là niềm vui và ân sủng trong đời Tận Hiến của Sơ.

Đại Hội Công Giáo 2019
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức có gửi thư đến Cộng đoàn dân
Chúa mời tham dự Ðại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 43 với chủ đề:
Hãy Lắng Nghe - "Habt ein hörendes Herz!"
(vgl 1. Kön 3,9 / Joh 11,27)
được tổ chức từ ngày 08.06.2019 đến ngày 10.06.2019 tại:
Frankenstolz Arena & Berufschule Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg
Thuyết Trình Viên:
- Cha Giuse Bùi Quang Minh S. J. (dòng Tên) và
- Cha Francis Trần Công Phán Salesian Don Bosco Việt Nam (Hướng dẫn
cho Giới trẻ (Thanh niên Công Giáo)
Xin mời các thành viên trong giáo xứ thu xếp thời giờ tham dự Đại Hội như
bồi bổ phần tâm linh trong cuộc sống.

Khóa luyện thanh 21.-23.06.2019
Chương trình của Khoá Thanh Nhạc (Đợt 1):
1. Chủ yếu dành cho các Ca Đoàn hát trong Phụng Vụ
2. Mục đích của khoá nhằm giúp cho Ca Đoàn:
a. Hát rõ: Phát âm và khép âm cho đúng với ngôn ngữ Việt Nam
b. Hát hay (tâm tình): diễn tả các nhạc sắc theo tiết tấu.
3. Những đề mục chính:
a. Nguyên tắc Lấy Hơi cho đúng
b. Những nguyên tắc Phát Âm
c. Những nguyên tắc Khép Âm
d. Dấu giọng trong tiếng Việt
e. Cách diễn tả những nhạc sắc
f. Hiểu biết về Tiết Tấu và diễn tả tâm tình của bài hát qua tiết tấu
g. Hiểu biết về một bài Thánh Ca
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h. Nếu có thời giờ, sẽ học qua Nhạc lý và xướng âm một vài bài tập
căn bản
4. Để đạt được kết quả, đòi hỏi những điều sau đây:
a. Người Ca Trưởng phải tham dự để áp dụng Thanh Nhạc cho Ca
đoàn sau khoá học.
b. Ca viên càng tham dự đông đủ thì Ca đoàn càng tiến bộ nhanh
(trọn vẹn từ ngày đầu tiên)
Khóa Luyện Thanh được tổ chức tại:
Địa điểm: St. Andreas, Nürnberger str. 184, 72760 Reutlingen
Thời gian: từ 21.06. - 23.06.2019 (buổi tối thứ sáu tới chiều Chúa nhật)
với thời khóa biểu sau đây:
• Thứ Sáu, 21.06.19: 19:00-21:30 giờ, gặp nhau để làm quen và khởi động
những bài tập đầu.
• Thứ Bảy, 22.06.19: 10:00-20:00 giờ, khóa học tiếp tục.
• Chúa Nhật, 23.06.19: 10:00-17:00 giờ, Sau đó Thánh Lễ Chúa nhật cho
các tham dự viên.
Hướng dẫn: Nhạc sĩ Hoàng Viết Hùng (hvh) từ Hoa Kỳ sang
Nhạc sĩ hvh là tác giả của những bài ca về các Thánh Vịnh mà trong thời
gian qua chúng ta thường dùng trong các Thánh lễ. Anh cũng là người từ
nhiều năm qua đã ra công cùng đào tạo các lớp ca trưởng VN và các Khóa
Luyện Thanh ở các nước Đan Mạch, Hòa Lan, Bỉ, Thụy Sĩ và Đức. Đây là
một dịp rất hiếm để chúng ta được học và luyện tập các kỹ năng cần thiết
trong ca hát nói chung và hát Thánh ca trong ca đoàn nói riêng, nên xin anh
chị em ca viên hãy tận dụng cơ hội tốt này!!!
Để tiện việc tổ chức phòng ốc và ẩm thực, xin anh chị em mời gọi nhau ghi
danh tham dự Khóa Luyện Thanh này càng sớm càng tốt.
@Các anh chị Ca trưởng và Đoàn trưởng: Xin các anh chị chịu khó kêu gọi
và nhắc nhở các ca viên trong ca đoàn mình ghi danh và xin gởi danh sách
các tham dự viên cho cha xứ (vp@gxvn-rs.de), trễ nhất là ngày 31.05.2019.

Họp Hội Đồng Mục Vụ (HĐMVGX) ngày 30.06.2019
tại St. Andreas, Reutlingen. Quý vị thành viên của HĐMVGX sẽ nhận được
thư mời sau.

Thiếu Nhi Cung Thánh
Các em Thiếu nhi Cung Thánh đã ghi danh, sẽ tham dự du ngoạn vào ngày
thứ bảy 06.07.2019.
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Địa điểm đến: Europa-Park, Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust.
Địa điểm khởi hành:
1. Tại nhà thờ St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen.
2. Busbahnhof phi trường Stuttgart
Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Vũ Ngọc Hải qua địa chỉ Email như sau:
haivu62@googlemail.com

Hành hương Marienfried
Hằng năm giáo xứ chúng ta có ngày hành hương kính Đức Mẹ Marienfried
để tạ ơn và cầu xin Chúa chúc lành cho chúng ta qua lời bầu cử của Đức
Mẹ. Năm nay lần thứ 34 với chủ đề:
"Yêu Thương và Phục Vụ như Mẹ Maria"
Giảng thuyết: Cha Francis Vũ Thế Toàn, dòng Tên từ Hoa Kỳ sang.
Khác với mọi năm trước, chúng ta có chương trình mở rộng như sau:
Chiều ngày 12.07.2019 từ lúc 19:00 giờ Cha Toàn giảng và chia sẻ
tại nhà thờ St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen
(trụ sở GX Các Thánh Tử Đạo VN tại giáo phận Rottenburg-Stuttgart)
Ngày 13.07.2019
tại Trung Tâm Hành Hương Marienfried
Marienfriedstraße 62, 89284 Pfaffenhofen an der Roth
10:00g: Cha Toàn giảng và chia sẻ
12:30g: Ăn trưa
14:00g: Giờ chầu (Cha Toàn hướng dẫn)
14:30g: Cha Toàn giảng và chia sẻ
16:00g: Giải lao và chuẩn bị kiệu.
16:30g: Rước kiệu
17:00g: Thánh lễ Bế mạc.
Trong ngày này giáo xứ có những quầy hàng ẩm thực phục vụ cho quý
khách hành hương. Xin mọi người tích cực ủng hộ giáo xứ qua việc mua
thức ăn nơi đây.

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06.2019
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG
Xin cho các linh mục qua nếp sống giản dị và khiêm tốn, biết dấn thân tích
cực giúp đỡ những người nghèo khổ nhất.
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những công việc đã tính trước, đến giúp giáo dân tìm lại con đường về với
Chúa. Xin Chúa ban cho các Mục Tử được nhiều ơn phước!
Năm nay, việc suy gẫm Đàng Thánh Giá rất sốt sắng, do các bạn trẻ cùng
với gia đình đồng hành bên nhau. Tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ tham dự và
đóng góp nhiều công sức trong Phụng vụ Thánh Lễ, nhất là nhóm các em
giúp lễ nhiều ơi là nhiều, phải kê thêm ghế cho các em ngồi. Ca đoàn Giáo
xứ hát rất hay và sốt sắng, những bản Thánh ca như những lời cầu nguyện
nói lên niềm tin, cậy, mến. Khoảng 20h tối thứ bẩy có đốt lửa ngoài trời
trước cửa nhà thờ. Cha Giuse rất tận tụy lo cho giáo xứ trong ba ngày liên
tiếp cùng với giáo dân thắp sáng ngọn nến Phục Sinh. Hai cha và chúng tôi
cùng nhau tiến vào nhà thờ với ánh sáng của ngọn nến Chúa Phục Sinh. Tôi
cảm nghiệm: Ở đâu có thương yêu và đoàn kết, ở đó có Thiên Chúa!!!
Trước những thử thách, vấn nạn của Giáo Hội đang gặp phải như bị sỉ
nhục, bị bôi nhọ,… mỗi người chúng ta là thành viên của Giáo Hội, là Kitô
hữu trưởng thành, đều phải có bổn phận cùng nhau xây dựng Hội Thánh
với các linh mục, bảo trì niềm tin cho giới trẻ, con em của chúng ta.
Qua những sinh hoạt của Tam Nhật Thánh vừa trải qua, tôi tín thác rằng:
Hội Thánh là do Thiên Chúa lập nên. Dù con thuyển Giáo Hội có trải qua
bao nhiêu sóng gió, nhưng vẫn đứng vững, vì luôn có Chúa Thánh Thần
hướng dẫn. Xin Chúa bảo vệ Hội Thánh, ban ơn, nâng đỡ cha xứ Giuse
Huỳnh Công Hạnh, để ngài dẫn dắt các Cộng đoàn giáo xứ chúng con luôn
vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn và cùng với cha xây dựng Hội Thánh
ngày càng vững mạnh và tràn đầy sức sống.
Mùa chay Tam Nhật Thánh là mùa giúp con người hối cải, quay trở về với
tình yêu Thiên Chúa. „Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha
những người có lỗi với chúng con.“ Lời cầu nguyện này Chúa Giêsu dạy
chúng ta thật tuyệt vời, nhưng rất khó để thực hành. Chúng ta chỉ có thể
thực hành được điều này khi con tim chúng ta được đổi mới. Tôi nhớ lại
trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh: Cha Giuse và cũng là cha nhạc sĩ Ngọc
Hân, người đã sáng tác bản nhạc trùng với chủ đề của những ngày tĩnh tâm
"Xin Cho Con Quả Tim Mới", đã giúp các tham dự viên sốt sắng hát lên
bản nhạc này. Mọi người già trẻ lớn bé cùng hát với cha thật cảm động.
Cho đến hôm nay tâm tư tôi vẫn còn được thôi thúc qua những lời viết
trong bản nhạc, thắm thiết hơn cả những lời cầu nguyện. „Lạy Chúa, xin
cho con quả tim mới, biết yêu thương, sống khiêm nhường như Chúa làm
gương.“ Lời cầu xin như thúc dục mọi người: „Xin cất đi những căm thù
xâu xé lòng người!“ và „xin tặng ban tình huynh đệ bền chặt không ngơi!“,
tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì những gì cha gởi gấm trong đó cũng là
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