Lời Chúa trong tháng

"Chúa Giêsu kéo riêng người vừa điếc vừa ngọng ra khỏi đám đông, đặt
ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi
Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói:
"Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra!". (Mc 733-34)

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN
09.9
15.9

16.9
22.9
23.9

29.9
30.9

CĐ Bác Ái (Schorndorf & Winterbach): 10g00 Bí tích hòa giải;
10g30 Lễ (Mariä Himmelfahrt, Adlerstr. 13, 73650 Winterbach).
CĐ Tôma Thiện (Reutlingen): 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện
kinh; 15g00 Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn (St. Andreas, Nürnberger
Str. 184, 72760 Reutlingen Orschel-Hagen).
CĐ Giuse Hiển (Stuttgart): 14g30 Bí tích hòa giải; 14g50: nguyện
kinh; 15g00 Lễ (Herz Jesu – Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart).
CĐ Thánh Phêrô (Künzelsau): 15g00 Bí tích hòa giải; 15g20: nguyện
kinh; 15g30 Lễ (St. Paulus, Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau)
CĐ Phaolô Hạnh (Spaichingen & Tuttlingen): 14g30 BT hòa giải;
14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ (Maria Königin, Bergstr. 63; 78532
Tuttlingen).
15g00 Lễ tết Trung Thu. Aichtal, (Maria Hilfe der Christen,
Schillerstraße 4, 72631 Aichtal)
CĐ Phaolô Lê Bảo Tịnh (Heidenheim & Ulm): 14g30 BT hòa giải;
15g Lễ (Christus König, Zoeppritzstr. 18, 89522 Heidenheim).

 Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 10.2018
(nếu không có gì thay đổi vào phút cuối) :
06.10: Stuttgart; 07.10: Winterbach; 13.10: Ravenburg; 14.10: Künzelsau;
21.10: Reutlingen; 27.10 Spaichingen; 28.10: Heidenheim.
 Văn Phòng Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart :
Nürnberger Strasse 184, 72760 Reutlingen
* Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD; Email: vp@gxvn-rs.de

THÔNG TIN
MỤC VỤ
Rottenburg - Stuttgart
Số 4/1 * Tháng 9. 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!
Theo thông lệ cũ của cha cố Stephan Bùi Thượng Lưu, tháng 8 là tháng cả
Giáo Xứ chúng ta nghỉ hè. Gần như gia đình nào cũng chọn cho gia đình
mình một thời điểm để đi nghỉ hè sau một năm vất vả làm việc. Vì thế
không có sinh hoạt giáo xứ, cộng đoàn. Thời gian này thật quý báu cho tôi,
mặc dù tôi chưa lên chương trình nghỉ hè nơi đâu.
Thật vậy, nhiều công việc của giáo xứ bị dồn lại từ ngày nhậm chức mà tôi
chưa soạn thảo hết được. Riêng việc dọn nhà từ tháng 7 tới nay còn nhiều
thùng đồ chưa được mở ra, thì thời gian này thật thuận tiện cho tôi để lo
những công việc như thế!
Tạ ơn Chúa đã có những bàn tay thân thiện, những trái tim nhiệt huyết đang
giúp tôi trực tiếp hay gián tiếp vừa việc chung lẫn việc riêng. Có những
người hỏi thăm sức khỏe, nhà cửa và gửi tin nhắn là cầu nguyện cho tôi.
Tôi chân thành cám ơn sự quý mến của các cộng đoàn đã dành cho tôi. Đây
là những cử chỉ chào đón thân thiện để giúp tôi có thể sống tốt, sống vui mà
phục vụ cộng đoàn.
Mối tương quan này cần thể hiện qua hai chiều. Tiếng Việt trong ngôn ngữ
bình dân gọi là: "Có đi có lại mới toại lòng nhau". Tôi cũng xin cầu nguyện
cho tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em được an vui, khỏe mạnh. Nơi đây tôi

xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho thân mẫu tôi đã qua đời vào
năm 2017. Tới ngày 25.08.2018 là tròn một năm.
Trong tháng 9 mọi người đi nghỉ hè về. Các cháu nhỏ bắt đầu đi học lại,
người lớn thì tiếp tục bắt tay vào công việc của những năm trước hoặc việc
mới. Riêng tôi, tôi hy vọng trong tháng 9 hoặc tháng 10 sẽ theo kịp các sinh
hoạt trong giáo xứ và cùng đồng hành với anh chị em trong các sinh hoạt
mục vụ.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Linh Mục Quản Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam RottenburgStuttgart: Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
Thành kính phân ưu
Văn Phòng Mục Vụ được tin:
 Bà Maria Vũ Thị Nay là thân mẫu của các anh chị Trường, Phong, Mai,
Thịnh và Hiệp được Chúa gọi về vào lúc 5giờ 00 ngày 17.07.2018 tại
Pflegeheim Neustetten, Đức Quốc. Hưởng thọ 77 tuổi.
 Bà Anna Nguyễn Thị Quyên là thân mẫu của chị Vân-Lâm (Heidenheim)
đã được Chúa gọi về lúc 6 giờ 45 sáng ngày 02.08.2018 tại bệnh viện
Sigmaringen, Đức Quốc. Hưởng thọ 83 tuổi.
Xin phân ưu với quý Anh Chị Em cùng tang quyến. Xin Chúa đón nhận
linh hồn Maria và Anna được sớm hưởng Tôn Nhan Chúa.

Hành hương Marienfried lần thứ 33
Ngày thứ Bảy 14.07.2018
Kỷ niệm 30 năm phong thánh 117 vị Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam
(1988-2018)
Mừng kính 220 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang
(1798-2018)
Sáng mai bừng tỉnh nắng đã lên cao, vài tia ấm lọt qua mành cửa sổ vào
phòng, báo hiệu một ngày đẹp trời. Chúng tôi vội vã choàng dậy, lo sửa
soạn đi, cho kịp giờ đến Pfaffenhofen a. d. Roth dự cuộc hành hương
Marienfried lần thứ 33. Vì đã nghe tin tức lưu thông có thể bị kẹt xe trên xa
lộ A8, chúng tôi đã khởi hành 30 phút sớm hơn dự định, thế mà vẫn đến
muộn, không thể tham dự giờ đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ
và Nghi Lễ Thống Hối.

Khung cảnh trong khuôn viên Marienfried như tự bao giờ, không có gì thay
đổi, vẫn hàng cờ bay dọc theo con đường rước kiệu, các căn lều làm quầy
hàng đã được giàn dựng từ chiều hôm qua. Gặp vài khuôn mặt thân quen,
hỏi thăm, chào qua loa, rồi trực chỉ đến bàn nhận đóa hoa hồng, cuốn sách
hát, để nhập vào đoàn người đang sốt sắng cầu nguyện, dưới sự hướng dẫn
của Cha xứ Giuse Huỳnh Công Hạnh và hai Cha khách: Vinh Sơn Trần
Văn Bằng-Nürnberg, Michael Bùi Trần Thuấn-Reutlingen.
Sau phép nến hành hương, đoàn kiệu bắt đầu di chuyển trong lời kinh, các
bài thánh ca đã theo mình từ tấm bé, cả mấy chục năm về trước khi còn ở
Việt Nam, thế nhưng tâm tình hình như có chút xôn xao. Vâng! Chúng con
dâng lên Mẹ những đóa hồng đủ màu sắc khác nhau, như sự khác biệt của
mỗi cá thể chúng con, nhưng cùng chung tấm lòng kính yêu Mẹ:
“Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!”
Đến trạm Fatima, nhà nguyện chỗ Đức Mẹ Hiện ra, nắng đã lên cao, nhưng
khí trời giữa cây rừng vẫn dịu dàng, êm ả. Cả đoàn người cùng tưởng niệm
đến 117 các vị Thánh Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam và tôn vinh Đức Mẹ.
Trong lời nhắn nhủ mở đầu, Cha xứ nhắc nhở mọi người nhớ lời cầu
nguyện cho quê hương đang trong thời nguy khốn. Hình như trong giọng
nói hơi xúc động của Cha, có bóng dáng nổi buồn của người con xa xứ.
Tiếp theo là lễ dâng hoa, do các em bé Reutlingen trong chiếc áo dài xanh,
tràng hoa trên đầu, trong trắng như những thiên thần.
Thánh lễ đồng tế được cử hành long trọng trong nhà thờ, với số giáo dân
đến mỗi lúc một đông, tuy không nhiều như những năm về trước, nhưng
cũng đủ chật các hàng ghế trong nhà thờ, khoảng 500 người. Ngoài các con
chiên của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Rottenburg-Stuttgart, còn
có sự góp mặt của một số giáo dân và ca đoàn đến từ Giáo Xứ Nữ Vương
Hòa Bình-München cũng như một số giáo dân từ Liên Vùng Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam Bamberg-Eichstätt-Würzburg.
Đây là lần thứ hai Cha xứ gặp gỡ tất cả cộng đoàn trong Giáo xứ sau ngày
nhậm nhiệm sở mới vào đầu tháng năm. Trong phần dẫn nhập vào bài
giảng, Cha kể hành trình đến Pfaffenhofen, vì không tìm được bản đồ chỉ
đường trên mạng, Cha cần các địa điểm ở gần đấy làm mốc để tới đích.
Ngài lấy câu chuyện này, để cho chúng ta biết rằng, con đường đi đến Chúa
phải qua Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tôi chợt nghĩ đến
chuyến đi của chính mình, dù rằng đã đúng đường và biết đích sẽ đến,
nhưng vẫn gặp những ngăn trở không lường được…
Trước khi các Cha ban phép lành cuối lễ, Cha xứ thay mặt cộng đoàn gởi
lời cám ơn ông Trần Công Khải đã bao nhiêu năm tích cực điều hành công

việc gia đình Marienfried, nay vì tuổi tác giao lại cho anh Trần Đình Đức
tiếp nối truyền thống trong lời chào mừng nồng nhiệt của mọi người hiện
diện. Cha xứ cũng không quên cám ơn Cha xứ tiền nhiệm Stêphanô Bùi
Thượng Lưu, trong suốt hành trình dài gần 27 năm đã để lại nhiều di sản
tinh thần quí báu cho Giáo xứ, như chương trình Hành Hương Marienfried
hằng năm. Theo Cha xứ, Cha Stêphanô cũng không quên cầu nguyện và
chúc lành cho cuộc hành hương ngày hôm nay. Trước khi rời thánh đường,
mọi người cùng nhau hát dâng Mẹ lời nguyện cho quê hương:
“Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam,
Trời u ám bất công lan tràn…”
Những đám mây mù bao phủ quê hương trong cuộc nội chiến kéo dài gần
20 năm, sau 43 năm chấm dứt chiến tranh vẫn còn lảng vảng trên nền trời
Việt Nam u ám. Dân nước Việt nay vẫn còn chịu ách bạo quyền, bất công,
áp bức, như Cha xứ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mẹ ơi, đến bao giờ dân
Việt mới được hưởng thanh bình ấm no thật sự, trên một đất nước chỉ có
tình người ngự trị?
Buổi ăn trưa trong khuôn viên địa điểm hành hương bị cắt ngang bởi cơn
mưa rào nặng hạt, không khác gì những cơn mưa hè trên thành phố Sài Gòn
ngày cũ. Tuy vậy mọi người vẫn vui vẻ, tay bắt mặt mừng, tìm chỗ tránh
mưa để tiếp tục câu chuyện còn dở dang. Chúng tôi đứng trú dưới gốc cây
cổ thụ, chuyện vãn với người quen thuở xa xưa, cùng nhau nhắc lại “40
năm tình cũ”, hồi còn ở trại tị nạn Ulm. Bây giờ cơn mưa bắt đầu dứt hột,
mưa chợt đến rồi lại chợt đi, tưới mát bãi cỏ sắp úa vàng vì cơn nắng hạn từ
mấy tuần qua. Cầu xin Mẹ đổ xuống trận mưa rào trên cánh đồng đức tin,
để mai này thế giới sẽ thành cánh đồng lúa xanh rì mang hạt giống Tình yêu
Chúa, nuôi sống cả mọi người.
B.Ph.

Họp Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (HĐMVGX)
Cuối tháng 7 vừa qua đã có cuộc họp đầu tiên giữa cha xứ và Hội Đồng
Mục Vụ Giáo xứ với mục đích làm quen cả hai bên.
Các Cộng Đoàn Trưởng đã trình bày sinh hoạt của từng cộng đoàn cho cha
xứ với những ưu khuyết của cộng đoàn mình. Còn cha xứ trình bày cái nhìn
trong 3 tháng vừa qua với những thánh lễ đầu tay với 7 cộng đoàn và đôi
dòng tiểu sử của cha. Cha cũng để mọi người nói lên nguyện vọng cần thiết
nhất cho cộng đoàn và giáo xứ mình.
Sau khi trình bày các ước nguyện, mọi người thấy rõ cần có những sinh
hoạt cho tuổi trẻ, tĩnh tâm, linh thao, hành hương và duy trì sinh hoạt Tết

Nguyên Đán và Tết Trung Thu cùng những đại lễ tổ chức chung của Giáo
Xứ.

THÔNG TIN & LIÊN LẠC
Mừng Tết Trung Thu
Trong giáo xứ chúng ta có 2 lần mừng Tết Trung Thu:
1. Cộng đoàn Thánh Phêrô (Künzelsau) mừng Tết Thu Trung Thu ngày
22.09.2018 tại địa phương.
2. Giáo xứ mừng tết Trung Thu ngày 29.09.2018:
14.00 giờ tập hát chuẩn bị cho Thánh lễ.
15.00 Thánh lễ tại nhà thờ Maria Hilfe der Christen,
Schillerstr. 4, 72631 Aichtal-Grötzingen.
17g00 - 22g00: Văn nghệ Trung Thu tại hội trường Festhalle
Mühläcker 8, 72631 Aichtal-Aich gồm có:
- Thi lồng đèn, thi áo dài, múa lân, rước lồng đèn,
- Trình diễn nhạc cụ và đố vui để học...
- Tombola, thức ăn Việt Nam và nước giải khát có bán tại hội trường.
- Tất cả các thu lợi sẽ giúp cho các em nghèo ở Việt Nam.
Ban tổ chức Trung Thu Giáo Xứ Việt Nam Rottenburg-Stuttgart
Cùng với sự cộng tác:
- Lớp Việt Ngữ Stuttgart.
- Đoàn múa lân lớp Việt Ngữ Stuttgart.
- Das Dreierpack “Gaukler”
Vào cửa tự do! Xin kính mời!

Ngày họp mặt và sinh hoạt ca đoàn giáo xứ
Trong tâm tình yêu mến Thiên Chúa qua việc dâng lời ca tiếng hát cho
Ngài và qua việc học hỏi để phụng sự Ngài tốt hơn, xin mời quý Anh Chị
Em ca viên của các ca đoàn trong giáo xứ quy tụ về hội trường xứ St.
Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen vào ngày 03.10.2018 từ
10g00 tới 17g00.
Xin thông báo số người tham dự của từng ca đoàn và tổng kết qua anh Ca
trưởng giáo xứ Mai Anh Tuấn (tuanlan2012@gmail.com) trước ngày
27.09.2018. Xin chân thành cám ơn.

Mừng lễ Bổn Mạng Giáo xứ ngày 06.10.2018

Năm nay trong hoàn cảnh mới, lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Bổn
Mạng giáo xứ - được tổ chức lúc 15g00 tại Stuttgart trong nhà thờ Herz
Jesu – Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart.
Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em tham dự.

Họp Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (HĐMVGX)
Trong tháng 10 hằng năm chúng ta có cuộc họp HĐMVGX.
Năm nay cuộc họp sẽ vào ngày thứ bảy 20.10.2018 tại St. Andreas,
Reutlingen với mục đích nhìn lại ngày tổ chức Tết Trung Thu, đào sâu các
chương trình mục vụ, chuẩn bị Hội Xuân Kỷ Hợi 2019 và lên kế hoạch cho
năm mục vụ kế tiếp. Thư mời sẽ được gửi tới sau.
Kính mong mọi người trong HĐMVGX tham dự đông đủ.

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG
Giới trẻ ở châu Phi. Cầu xin cho những người trẻ ở châu Phi được tiếp
cận với học vấn và việc làm trong chính đất nước của họ.
01 TB Bài đọc: 1 Côrintô 1,26-31. Phúc Âm: Mátthêu 25,14-30. Thứ bảy
đầu tháng kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.
02 + CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Đệ Nhị Luật 4,12.6-8; Giacôbê 1,17-18.21b-22.27. Phúc Âm: Marcô 7,1-8.14-15.21-23.
03 TH Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh Lễ nhớ.
Bài đọc: 1 Côrintô 2,1-5. Phúc Âm: Luca 4,16-30.
04 TB Bài đọc: 1 Côrintô 2,10b-16. Phúc Âm: Luca 4,31-37.
05 TT Bài đọc: 1 Côrintô 3,1-9. Phúc Âm: Luca 4,38-44.
06 TN Bài đọc: 1 Côrintô 3,18-23. Phúc Âm: Luca 5,1-11.
Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu.
07 TS Bài đọc: 1 Côrintô 4,1-5. Phúc Âm: Luca 5,33-39.
Thứ sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
08 TB SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Bài đọc:
Michêa 5,1-4a (hay Rôma 8,28-30). Phúc Âm: Mátthêu 1,1-16.1823 (hay 1,18-23).
09 + CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Isaia 35,4-7a;
Giacôbê 2,1-5. Phúc Âm: Marcô 7,31-37.
10 TH Bài đọc: 1 Côrintô 5,1-8. Phúc Âm: Luca 6,6-11.
11 TB Bài đọc: 1 Côrintô 6,1-11. Phúc Âm: Luca 6,12-19.

12 TT Bài đọc: 1 Côrintô 7,25-31. Phúc Âm: Luca 6, 20-26. Hoặc Danh
thánh Đức Maria. Bài đọc: Isaia 61,9-11. Phúc Âm: Luca 1,26-38.
13 TN Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh [407]. Lễ
nhớ. Bài đọc: 1 Côrintô 8,1b-7.11-13. Phúc Âm: Luca 6,27-38.
14 TS SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Bài đọc: Dân Số 21,4-9 (hay
Philipphê 2,6-11). Phúc Âm: Gioan 3,13-17.
15 TB Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Bài đọc: 1 Côrintô 10,14-22 (hay Do Thái
5,7-9). Phúc Âm: Gioan 19,25-27 (hay Luca 6,33-35).
16 + CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Isaia 50,5-9a;
Giacôbê 2,14-18. Phúc Âm: Marcô 8,27-35.
17 TH Thánh Hilđegard Bingen, viện mẫu, tiến sĩ Hội Thánh Hoặc thánh
Rôbertô Bellarminô, giám mục thành Capua, tiến sĩ Hội Thánh. Bài
đọc: 1 Côrintô 11,17-26.33. Phúc Âm: Luca 7,1-10.
18 TB Bài đọc: 1 Côrintô 12,12-14.27-31a. Phúc Âm: Luca 7,1117.
19 TT Hoặc thánh Januariô, tử đạo [khoảng 304]. Bài đọc: 1 Côrintô 12,31
- 13,13. Phúc Âm: Luca 7,31-35.
20 TN Thánh Anrê Kim Taegon, linh mục và thánh Phaolô Chong Hasang
và các bạn, tử đạo tại Hàn Quốc [1839-1866]. Lễ nhớ. Bài đọc: 1
Côrintô 15,1-11. Phúc Âm: Luca 7,36-50.
21 TS THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.
Lễ kính. Bài đọc: Êphêsô 4,1-7.11-13. Phúc Âm: Mátthêu 9,9-13.
22 TB Lễ ngoại lịch về Đức Mẹ. Bài đọc: 1 Côrintô 15,3537.42-49. Phúc
Âm: Luca 8,4-15.
23 + CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Khôn Ngoan
2,1a.12.17-20; Giacôbê 3,16 - 4,3. Phúc Âm: Marcô 9,30-37.
24 TH Bài đọc: Châm Ngôn 3,27-35. Phúc Âm: Luca 8,16-18.
25 TB Bài đọc: Châm Ngôn 21,1-6.10-13. Phúc Âm: Luca 8,1921.
26 TT Thánh Cosma và thánh Đamianô, y sĩ, tử đạo tại Tiểu Á Bài
đọc: Châm Ngôn 30,5-9. Phúc Âm: Luca 9,1-6.
27 TN Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục, sáng lập dòng. Lễ nhớ. Bài đọc:
Giảng Viên 1,2-11. Phúc Âm: Luca 9,7-9.
28 TS Thánh Venceslaô, tử đạo hoặc thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử
đạo tại Nagasaki [1633-1637]. Bài đọc: Giảng Viên 3,111. Phúc
Âm: Luca 9,18-22.
29 TB CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE và
RAPHAE. Lễ kính. Bài đọc: Đaniel 7,9-10.13-14 (hay Khải Huyền
12,7-12a). Phúc Âm: Gioan 1,47-51.
30 + CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Dân Số 11,2529; Giacôbê 5,1-6. Phúc Âm: Marcô 9,38-43.45.47-48.

