Lời Chúa trong tháng
"Chúa hỏi người mù: "Anh muốn tôi làm gì cho anh? " Anh mù
đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."Người nói: "Anh
hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! "
(Mc 10,51-52a)

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN
01.11 CĐ Bác Ái 10g30 BT hòa giải, 11g00 Lễ (St. Stephanus, Carl-ZeitStr. 73614 Schorndorf -Weiler).
03.11 CĐ Thánh Phêrô 14g30: BT hòa giải; 15g00 Lễ (St. Maria,
Hirtengasse 31, 74523 Schwäb.-Hall Hessental)
05.11 CĐ Thánh Giuse Hiển 14g30 Giải tội; 15g00 Lễ (Herz Jesu –
Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart).
10.11 CĐ Thánh Giuse 14g30 BT hòa giải; 15g00 Lễ (Heilig Kreuz
Bischof-Ketteler-Straße 2, 88212 Ravensburg).
11.11 CĐ Thánh Phaolô Hạnh 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện kinh;
15g00 Lễ (Maria Königin, Bergstr. 63; 78532 Tuttlingen).
17.11 CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 14g30 BT hòa giải; 15g Lễ (Zur
Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, Heidenheim).
18.11 CĐ Thánh Tôma Thiện 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện kinh;
15g00 Lễ (St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen
Orschel-Hagen).
24.11 Liên nhóm Cursillo (của cha Nam và Cha Hạnh) mừng lễ Bổn
Mạng tại Wiesbaden.
 Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 11.2018
(nếu không có gì thay đổi vào phút cuối) :
01.12: Ravenburg; 02.12: Stuttgart; 08.12: Reutlingen cho giới trẻ; 09.12:
Spaichingen; 16.12: Schorndorf-Weiler; 22.12: Künzelsau; 23.12:
Heidenheim; 24.12: Stuttgart; 25.12: Reutlingen; 26.12: Tuttlingen.
 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

THÔNG TIN
MỤC VỤ
Rottenburg - Stuttgart
Số 6/1 * Tháng 11. 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!
Xin gửi lời chào bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng ta
tới quý Ông Bà Anh Chị Em.
Trong tháng 10 tôi có thể nói đã bắt đầu khởi động các cuộc họp mặt
(Begegnungen) và họp hội thảo (Sitzungen) giữa người Việt với nhau và
với người Đức.
Trước hết ngày 03 tháng 10 vừa qua là ngày đánh dấu lịch sử của các ca
đoàn trong giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam lần đầu tiên họp mặt và
học hỏi về phụng vụ Thánh Nhạc với con số trên 70 tham dự viên.
Rồi cuộc họp Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ để định hướng mục vụ cho năm
2019 và các ngày văn hóa Việt Nam như Hội Xuân và Tết Trung Thu.
Cũng trong thời gian qua tôi có dự cuộc họp Đại kết giữa các linh mục
Công Giáo và các mục sư Tin Lành (với nhiều giáo phái) thuộc địa hạt
Stuttgart-Ost. Điều tôi nhận thấy là chúng ta đang sống giữa một môi
trường không hoàn toàn là Công giáo và cần bắt tay làm việc chung để ánh
sáng Chúa Kitô lan tỏa cho hết mọi người: Công Giáo, Tin Lành cũng như
người chưa tin Chúa, cho người sống cũng như đã qua đời. Đặc biệt giáo
hội Công Giáo dành riêng tháng 11 để cầu cho các Đẳng Linh Hồn. Chúng
ta cùng hiệp thông và cầu nguyện cho họ, nhất là những người qua đời
trong năm nay.
Linh Mục Quản Xứ Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
Mừng Tết Trung Thu
Đó là một ngày cuối tháng chín, bầu trời trong xanh, nắng ấm hòa với cái
không khí lành lạnh đầu thu, các em thiếu nhi công giáo đã cùng gia đình tụ
họp tại Nhà Thờ Maria Hilfe der Christen – Aichtal Grötzingen. Thánh lễ
được diễn ra thật ấm cúng. Dưới sự hướng dẫn của cô Phương và cô Thúy
đã giúp các em hiểu sâu hơn về chủ đề của Thánh Lễ Mừng Tết Trung Thu
năm nay: “Unser Gott ist der Gott der Freude" (Thiên Chúa chúng ta là
Thiên Chúa của niềm vui). Thật thú vị khi Cha Giuse Hạnh đã minh hoạ
lời Chúa hôm nay khi Ngài đóng vai vị mục tử, vác một "con chiên" trên
vai, gương mặt hân hoan và khoe
với hàng xóm rằng: "Bà con ơi!
Con chiên của tôi bị lạc, nay tôi
kiếm được nó rồi…”. Cách giải
thích dí dỏm, gần gũi, kết hợp
tiếng Đức và tiếng Việt, Ngài đã
làm cho cả thánh lễ vui rộn hẳn
lên, với tiếng cười khúch khích,
khoái chí của các cháu. Có lẽ
người vui nhất là cậu bé Anthony
Quyền-Anh đóng vai con chiên đi
lạc.
Thánh Lễ đã kết thúc, nhưng niềm vui vẫn còn hiện trên gương mặt của
mỗi người. Sau đó các cháu cùng gia đình di chuyển đến Mehrzweckhalle
để mừng Tết Trung Thu.
Mở đầu cho lễ hội Trung Thu là phần biểu diễn sôi động của Đoàn Lân Lớp
Việt Ngữ Stuttgart. Hai con lân do chính 4 em hoc sinh đảm trách cùng với
sự hỗ trợ của các phụ huynh (trống, chiêng, ông địa). Các vị khách tý hon
lon ton chạy theo con lân. Bỗng dưng con lân vung kẹo ra tứ phía, các bạn
nhỏ phấn khởi, lăng xăng nhặt kẹo… làm người lớn cũng vui lây. Tiếp đến
là các tiết mục văn nghệ, ảo thuật được các khán giả vỗ tay tán dương rất
nồng nhiệt. Không khí trong hội trường trở nên trầm lắng khi hoạt cảnh
“nhật ký mẹ” được diễn ra. Hoạt cảnh tuy ngắn gọn, nhưng hàm chứa đầy
đủ tình yêu của mẹ, các diễn viên đã để lại cho ai đó chút ngậm ngùi. Và
phần quan trọng của chương trình Trung Thu cũng đã đến: thi lồng đèn. Rất
dễ thương khi nhìn thấy các bạn nhỏ bước lên sân khấu với chiếc lồng đèn

trong tay, đủ màu, đủ kiểu và nhiều
sáng kiến đã tạo nên nét độc đáo
của những chiếc lồng đèn.
Đặc biệt trong phần thi áo dài năm
nay có sự tham gia của các cháu
trai. Ngoài việc thể hiện cái đẹp
truyền thống và duyên dáng của
chiếc áo dài, các ứng viên còn cho
mọi người chứng kiến khả năng
vấn đáp bằng tiếng Việt. Đúng
“tiếng Việt còn, nước Việt còn!”
Chúng ta không lột tả hết được
toàn cảnh từ khâu chuẩn bị hội
trường, trang trí, ẩm thực, âm
thanh, trật tự, luyện tập, dọn
dep.... nhưng những gì đã diễn
ra trong ngày Trung Thu thật
đáng trân quý.
Một TDV ghi

Ngày sinh hoạt các ca đoàn trong giáo xứ 03.10.2018
Đáp lại lời mời gọi của Cha xứ trong thư Mục Vụ tháng 09.2018, ngày
mùng 03 tháng 10 vừa qua, có hơn 70 thành viên của 6 ca đoàn địa phương
từ khắp các vùng của GX CTTĐVN Rottenburg-Stuttgart đã quy tụ về hội
trường St. Andreas, Reutlingen để tham dự ngày họp mặt và sinh hoạt các
ca đoàn trong giáo xứ.
Với chủ đề "Xin hiệp nhất chúng con" Cha xứ muốn lồng ý nghĩa của ngày
lễ nghỉ "Tag der Deutschen Einheit" vào ngày họp mặt này. Cha đã giải
thích: "Cũng như việc Tây và Đông Đức đã phải liên đới với nhau để thành
một (Einheit) thì tinh thần tương thân tương ái trong sinh hoạt ca đoàn, giữa
các thành viên của mỗi ca đoàn và giữa các ca đoàn với nhau cũng cần phải
có, thì chúng ta mới thể hiện được sự hiệp nhất."
Sau giờ họp riêng với các ca trưởng của các ca đoàn (9:20-10:30), Cha xứ
đã khai mạc buổi sinh hoạt với lời chào mừng các tham dự viên (TDV) và
các trò chơi tập thể được diễn ra như "Gió thổi", "Nhập nhóm" và "Lồng
chim" do chính Cha đóng vai người quản trò. Trong phút chốc hội trường

bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên vì tất cả TDV đã phải vận động các cơ bắp
của mình đầu, tứ chi và tai mũi họng.
Khi các động mạch cũng như tĩnh mạch của mọi TDV được tuần hoàn
xong, Cha xứ bắt đầu dẫn đưa anh chị em vào phần phân tách và mổ xẻ.
Các đề tài sau đây đã lần lượt được Cha nói đến.
•
•
•
•

•

•

Nguồn gốc và ý nghĩa của Thánh Ca trong Phụng vụ
Kết hợp với Giáo Hội Việt Nam qua Phụng Vụ (Sử dụng sách hướng dẫn
Phụng vụ Thánh ca của Ủy ban Thánh nhạc VN)
Những trách nhiệm tối thiểu của ca trưởng và ca viên trong sinh hoạt ca
đoàn (đi đúng giờ, giữ kỷ luật trong lúc tập hát, vv.)
Lời nói và cách nói trong tinh thần xây dựng khi sinh hoạt tập thể nói
chung và trong sinh hoạt ca đoàn nói riêng (cần phải giữ thể diện cho
nhau)
Tại sao phải bỏ “cái tôi” đi thì mới có thể làm cho tập thể ca đoàn và giáo
xứ thăng tiến được? (những xích mích "thường tình" riêng phải được bỏ
qua một bên khi làm việc chung)
Thước đo mức phát triển của một ca đoàn, của một giáo xứ trong phong
cách Phụng vụ (Chọn bài hát, sự nhịp nhàng trong phong cách đi đứng
khi lên và xuống cung thánh sau mỗi bài đọc).

Sau khi Cha đã tập cho các TDV 2 bài hát do Cha tự sáng tác để dùng cầu
nguyện trước và sau các buổi tập hát, mọi người được nghỉ để chuẩn bị
dùng cơm trưa.
Thực đơn cho bữa ăn trưa hôm đó rất ư là hấp dẫn. Ngoài các món đặc biệt
như phở bò, gỏi gà đã được các "đầu bếp Năm Sao" của giáo xứ tự tay chế
biến, mọi người còn được thưởng thức các món tráng miệng với nhiều loại
bánh truyền thống như bánh bò nướng, bánh bò hấp, bánh tiêu, rau câu,
món chè vv... cùng những trái cây Bio tươi cũng như khô. Ngoài ra cánh bè
nam còn được nhâm nhi hương vị của loại thuốc đỏ mà hôm đó các anh gọi
nôm na là "Cafe Pháp".
Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con có được các anh chị "khéo tay
hay làm". Người ghi tường trình được biết qua mật báo, là có anh chị đã
phải chịu thương, chịu khó thức dậy từ 3 giờ sáng để tranh thủ làm cho
xong bánh, hầu còn có thời giờ mà tham dự buổi sinh hoạt.
Đã nói đến tinh thần hy sinh thì không thể quên được những điều kiện quan
trọng khác đã giúp cho ngày họp mặt được thành công mỹ mãn, đó là khâu
âm thanh, Beamer trình chiếu các bài hát và khâu đệm đàn. Thật rất biết ơn
và rất khâm phục tinh thần phục vụ đầy nhiệt huyết của các anh chị!!!
Trong lúc ăn trưa Cha xứ đã thông báo cho các TDV biết là Cha bổ nhiệm
anh Tuấn (Lan) tiếp tục trong trách nhiệm làm ca trưởng và anh Thiên (Hà)

là đoàn trưởng của ca đoàn giáo xứ. Việc này đã làm cho một số ít các TDV
hơi bị ngỡ ngàng, dù không nói ra. Nhất là việc bổ nhiệm đoàn trưởng, vì
mọi người đã được thấm nhuần cái tinh thần dân chủ ở quê hương thứ hai
này. Cả hai anh được bổ nhiệm đã nói lên suy nghĩ của mình và có đề nghị
Cha xứ là xin vâng lời tạm thời vậy, nhưng nên có một cuộc họp bỏ phiếu
kín. Riêng anh Thiên đã nêu thêm cái thắc mắc của anh là không biết trách
nhiệm của đoàn trưởng CĐGX là phải làm gì? Câu trả lời của Cha là: anh
hãy làm những việc mà lâu nay anh đã từng làm cho ca đoàn Stuttgart,
nhưng trong cách thức bao trùm của giáo xứ và Cha đã xin hai anh cứ tạm
thời nhận các trách nhiệm được giao phó cho đến khi có phương cách khác.
Sau giờ nghỉ trưa và sau
khi chụp xong những
tấm hình lưu niệm,
chương trình lại tiếp tục
với phần tập dợt Thánh
Ca. Cha đã tập cho toàn
thể TDV cách hát
“xướng đáp trong buổi
lễ”.
Trở lại với chủ đề "Xin
hiệp nhất chúng con"
Cha xứ đã nói đến sức mạnh của việc cùng nhau cầu nguyện và cầu nguyện
cho nhau. Cha đã nhấn mạnh nhiều lần đến cái lợi thế của ca đoàn là cầu
nguyện qua tiếng hát, nên rất công hiệu vì “hát là cầu nguyện nhiều lần”.
Sau giờ giải lao Cafe bánh ngọt, anh Tuấn (Lan) dợt qua cho ca đoàn các
bài Thánh Ca đã được chọn trước để hát trong lễ bế mạc. Trong thánh lễ
này các TDV đã hiệp ý với Cha xứ dâng lời cầu nguyện cho linh hồn của
anh cựu ca trưởng Phêrô Phan Ngọc Trung và linh hồn thân mẫu của anh
Charly Cường là bà Maria Nguyễn Thị Phượng. Ca đoàn cũng đã áp dụng
những gì đã được học hỏi về cách hát xướng đáp trong Thánh lễ.
Cuối lễ Cha đã trao tặng cho mỗi ca đoàn đến tay các ca trưởng một cuốn
sách "Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc" và một cuốn sách "Hát Lên Mừng
Chúa" và Cha cũng đã dâng lời nguyện, chúc lành cho các anh chị ca
trưởng cũng như đoàn trưởng.
Sau lễ, chắc có lẽ vì "trời tháng 10 chưa cười đã tối" nên một số TDV ở xa
đã phải vội vã chia tay, ra về. Số còn lại đã cùng nhau ngồi ăn tối. Sau đó
anh đoàn trưởng Thiên thay mặt nói lời cảm ơn đến Cha xứ đã tạo cho ca
đoàn một ngày họp mặt thật nhiều bổ ích. Mọi người chia tay ra về với tấm

lòng đầy hân hoan vì được biết cũng ngày này năm sau sẽ có ngày họp mặt
“sinh hoạt ca đoàn giáo xứ" lần thứ hai.
Tạ ơn Chúa và cảm ơn Cha!
Một TDV ghi

THÔNG TIN & LIÊN LẠC
Ngày họp mặt giới trẻ trong giáo xứ 08.12.2018
Trong thời gian qua được tiếp cận với HĐMVGX và các ca đoàn trong giáo
xứ, cha xứ cũng ước mong được gặp mặt các bạn trẻ cùng sinh hoạt, vui
chơi, chia sẻ và dâng thánh lễ. Thân mời các em giúp lễ, các bạn trẻ có mặt
vào ngày 08.12.2018 từ lúc 11g00 tại hội trường St. Andreas, Reutlingen
(Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen)
Xin quý phụ huynh bớt chút thời gian, hỗ trợ và chở các em đến sinh hoạt.

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11
Tháng cầu cho các Tín Hữu đã qua đời
Vào ngày 02.11, lễ Các Ðẳng Linh Hồn, ai đi viếng nhà thờ và đọc một
kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính, được hưởng nhờ một ơn đại xá, nhưng
phải nhường lại cho các linh hồn. Từ ngày 01.11 đến ngày 08.11 các tín
hữu đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, được
hưởng nhờ một ơn đại xá, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi
ngày chỉ có thể hưởng một ơn đại xá. Ðiều kiện để lãnh ơn đại xá: Xưng
tội, rước lễ và đọc một kinh cầu nguyện theo ý chỉ của Ðức Thánh Cha.
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG
Phục vụ cho hòa bình. Cầu xin cho tiếng nói của con tim và của đối thoại
luôn luôn thắng tiếng nói của vũ khí.
01 TN CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Bài đọc: Khải Huyền
7,2-4.9-14; 1 Gioan 3,1-3. Phúc Âm: Mátthêu 5,1-12a. Lễ buộc.
02 TS Cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ Các Đẳng). Lễ I: 2 Macabê
12,43-45; 1 Thessalônica 4,13-18; Gioan 11,17-27. Lễ II: Gióp
19,1.23-27; Rôma 8,14-23; Gioan 14,1-6. Lễ III: Isaia 25,6a.7- 9;
Philipphê 3,20-21; Luca 7,11-17.
03 TB Thánh Martinô Porres, tu sĩ [1639]. Bài đọc: Philipphê 1,18b-26.
Phúc Âm: Luca 14,1.7-11. Thứ bảy đầu tháng kính Trái Tim

Vẹn Sạch Đức Mẹ.
04 + CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Đệ Nhị Luật 6,26; Do Thái 7,23-28. Phúc Âm: Marcô 12,28b-34.
09 TS CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Bài đọc:
Êzêchiel 47,12.8-9.12 (hay 1 Côrintô 3,9c-11.16-17). Phúc Âm:
Gioan 2,13-22.
10 TB Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh [461]. Lễ nhớ. Bài
đọc: Philipphê 4,10-19. Phúc Âm: Luca 16,9-15.
11 + CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: 1 Vua 17,10-16;
Do Thái 9,24-28. Phúc Âm: Marcô 12,38-44 (hay 12,41-44).
12 TH Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo [1623]. Lễ nhớ. Bài đọc: Titô
1,1-9. Phúc Âm: Luca 17,1-6.
15 TN Thánh Albertô Cả, giám mục Regensburg, tiến sĩ Hội Thánh
[1280]. Bài đọc: Philêmon 7-20. Phúc Âm: Luca 17,20-25.
16 TS Thánh Margarita Tô Cách Lan [1039]. Bài đọc: 2 Gioan 4-9.
Phúc Âm: Luca 17,26-37.
17 TB Thánh Gertruđê, trinh nữ [1302]. Hoặc lễ ngoại lịch về Đức Mẹ.
Bài đọc: 3 Gioan 5-8. Phúc Âm: Luca 18,1-8.
18 + CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Không cử hành lễ Cung
hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô Tông
Đồ ở Rôma. Bài đọc: Đaniel 12,1-3; Do Thái 10,11-14.18. Phúc
Âm: Marcô 13,24-32.
19 TH Thánh Êlisabeth Hungari [1231]. Lễ nhớ. Bài đọc: Khải Huyền
1,1-4; 2,1-5a. Phúc Âm: Luca 18,35-43.
21 TT Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Bài đọc: Khải Huyền
4,1-11. Phúc Âm: Luca 19,11-28. Hoặc Dacaria 2,14-17; Mátthêu
12,46-50.
22 TN Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo tại Rôma [khoảng 250]. Lễ nhớ. Bài
đọc: Khải Huyền 5,1-10. Phúc Âm: Luca 19,41-44.
23 TS Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo [101]. Bài đọc: Khải Huyền
10,8-11. Phúc Âm: Luca 19,45-48.
24 TB Thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục và các bạn, tử đạo tại Việt Nam
[thế kỷ 17- 19]. Lễ nhớ. Bài đọc: Khải Huyền 11,4-12. Phúc Âm:
Luca 21,27-40.
25 + CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC KITÔ VUA VŨ
TRỤ. Lễ trọng. Bài đọc: Đaniel 7,2a.13b-14; Khải Huyền 1,5b-8.
Phúc Âm: Gioan 18,33b-37. Thánh Vịnh tuần 2.
30 TS THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐÔ. Lễ kính. Bài đọc: Rôma 10,9-18.
Phúc Âm: Mátthêu 4,18-22.

