LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN
01.12 CĐ Thánh Giuse 14g30 BT hòa giải; 15g00 Lễ (Heilig Kreuz
Bischof-Ketteler-Straße 2, 88212 Ravensburg).
02.12 CĐ Thánh Giuse Hiển 14g30 Giải tội; 15g00 Lễ (Herz Jesu –
Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart).
09.12 CĐ Phaolô Hạnh (Spaichingen & Tuttlingen): 14g30 BT hòa giải;
14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ (St. Josef Hofen, Haupstraße.188,
78549 Spaichingen).
16.12 CĐ Bác Ái 10g00 BT hòa giải, 10g30 Lễ (St. Stephanus, Carl-ZeitStr. 73614 Schorndorf -Weiler).
22.12 CĐ Thánh Phêrô 14g30: BT hòa giải; 15g00 Lễ (St. Paulus,
Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau)
23.12 CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 11g00 Sinh hoạt cộng đoàn; 14g30
BT hòa giải; 15g00 Lễ (Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13,
Heidenheim).
24.12 CĐ Thánh Giuse Hiển 17g00 Giải tội; 18g00 Lễ Vọng Giáng Sinh
của giáo xứ (Herz Jesu – Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart).
25.12 CĐ Thánh Tôma Thiện 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện kinh;
15g00 Đại Lễ Giáng Sinh (St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760
Reutlingen Orschel-Hagen).
26.12 CĐ Thánh Phaolô Hạnh 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện kinh;
15g00 Lễ (Maria Königin, Bergstr. 63; 78532 Tuttlingen).
30.12 CĐ Thánh Tôma Thiện 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện kinh;
15g00 Lễ Thánh Gia Thất của GX (St. Andreas, Nürnberger Str.
184, 72760 Reutlingen Orschel-Hagen).
 Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 1.2019
(nếu không có gì thay đổi vào phút cuối) :
12.01.2019: Heidenheim; 13.01: Reutlingen; 20.01: Stuttgart; 26.01:
Tuttlingen; 27.01: Schorndorf-Weiler; 02.02: Kupferzell
 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 7/1 * Tháng 12. 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 và các cháu Thiếu Nhi thân mến,
Đang trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn thì chúng ta có hai đám
táng. Các vị cứ thi nhau ra đi. Nếu tôi nhìn từ tháng 5 đến bây giờ thì số
người qua đời trong giáo xứ là 5 và số anh chị em trong giáo xứ có người
thân qua đời ở các nơi khác là 4. Nhiều quá so với trước đây phải không?
Những con số này nhắc nhở chúng ta phải luôn chuẩn bị tâm hồn để khi
Chúa đến chúng ta được "hân hoan đón Người cùng với toàn thể các Thánh
trên trời". Chẳng còn bao lâu nữa chúng ta bước vào mùa Vọng - mùa
chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh. Chúng ta "hãy dọn sẵn con
đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải
lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho
ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng" (Lc 3,4b-5). Đây là hình ảnh
Thánh Gioan Tiền Hô nhắc nhở chúng ta.
Hình ảnh bên ngoài nhắc nhở hình ảnh nội tâm: Hãy sống công chính và
thành thật, đơn sơ và hiền lành, ... để sẵn sàng đón Chúa ngự vào tâm hồn
trong ngày Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh.
Nhân dịp mừng lễ Giáng Sinh sắp tới tôi kính chúc Quý Ông Bà Anh Chị
Em cùng các Cháu Thiếu Nhi tràn đầy niềm vui và hồng ân của Đấng đã
làm người vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta.
Nếu chúng ta chuẩn bị tâm hồn tốt, không chỉ riêng cho mùa Vọng mà cho

suốt cuộc đời thì khi Chúa gọi chúng ta bất cứ lúc nào, chúng ta sẽ sẵn sàng
đáp trả hai tiếng xin vâng và ra đi bình an như các vị đã ra đi thời gian qua.
Linh Mục Quản Xứ Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
Chúc mừng các đôi hôn phối
Kỷ niệm Ngân Khánh Hôn Phối:
- Anh Đa Minh Tống Quốc Việt  Chị Têrêsa Trần Thị Thanh Thúy
cưới ngày 26.06.1993, mừng lễ kỷ niệm ngày 24.06.2018.
- Anh Phêrô Nguyễn Chí Dũng  Chị Maria Goretti Nguyễn Hoàng Luận
cưới ngày 17.07.1993, mừng kỷ niệm ngày 21.07.2018.
Hôn phối "Xanh":
- Anh Giuse Nguyễn Văn Hân  chị Maria Cao Thị Trúc Ly cử hành hôn
lễ ngày 16.11.2018 tại St. Johannes Evangelist, Birenbach.
Giáo xứ hân hoan chúc mừng các đôi hôn phối. Xin Chúa chúc phúc cho
tình yêu của các Anh Chị luôn được thắm màu và ban tràn đầy hồng ân.

Thành kính phân ưu
Văn Phòng Mục Vụ được tin:
 Bà Catherine Bùi Thị Ngọc Sương là vợ của ông Lê Bảo Đức (Leonberg)
và là chị của chị Phượng (Hùng) được Chúa gọi về ngày 01.11.2018 tại
Leonberg. Hưởng thọ 82 tuổi.
 Ông Gioan Baotixita Đinh Vĩnh Tường là chồng của bà Vũ Đinh Minh
Uyên và là bào đệ của ông Đinh Thăng Long (Hóa) được Chúa gọi ngày
17.11.2019 tại Bernhausen. Hưởng thọ 70 tuổi.
Xin phân ưu cùng quý tang quyến. Xin Chúa đón nhận linh hồn Catherine
và linh hồn Gioan Baotixita được sớm hưởng Tôn Nhan Chúa.

Khóa Đọc Sách Thánh ngày 20.10.2018 tại Reutlingen
Sau buổi họp thường niên (2/2018) của HĐMV giáo xứ CTTĐVN
Rottenburg-Stuttgart ngày 20.10. vừa qua, đã có 28 anh chị em thành viên
HĐMVGX và các tham dự viên tới từ các cộng đoàn, để tham dự khóa đọc
Sách Thánh do Cha xứ hướng dẫn từ 16 đến 21 giờ.
Sau năm, mười phút chào hỏi tay bắt mặt mừng bên các ly cà phê, trà nóng,
bánh ngọt và chè, mọi người đã chung tay sắp xếp bàn ghế và nhanh nhẹn
ổn định chỗ ngồi. Cha xứ đã khai mạc buổi học với lời chào mừng và mọi
người đã cùng nhau đọc lên lời nguyện mà Cha đã soạn để xin Chúa ban
cho các ơn cần thiết khi làm công việc công bố Lời Ngài.

Cha đã rất hoan nghênh tinh thần học hỏi cầu tiến của các tham dự viên
(TDV) vì tất cả đã bỏ công sức, thời giờ, không quản ngại đường xá xa xôi
để đến tham dự. Nếu muốn phát huy được cái tinh thần cầu tiến, thì cần
phải chịu khó lắng nghe, đón nhận những góp ý và không nản lòng trước
những lời phê bình. Cha cũng đặc biệt nhắc đến công lao của Cha cố
Stephano đã gieo mầm dấn thân phục vụ trong lòng mọi người của giáo xứ.
Điển hình là các TDV của khóa huấn luyện này.
Để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc Sách Thánh, Cha đã nhắc cho
mọi người biết, lúc trước Công Đồng Vaticano II: Việc công bố Lời Chúa
trong phụng vụ chỉ dành cho các chức bậc từ thầy 4 trở lên. Nhưng từ khi
Giáo Hội đã xem việc truyền giáo là bổn phận chung của mọi tín hữu thì
người giáo dân được mời gọi làm việc công bố lời Chúa trong phụng vụ. Để
cho việc công bố lời Chúa có hiệu quả, tức là làm cho cộng đoàn chú ý
nghe, hiểu và cảm nhận được Kinh Thánh nói gì, Cha đã cùng các TDV mổ
xẻ các "sự cố" có thể xảy ra, làm cho cộng đoàn bị phân tâm khi nghe lời
Chúa. Những điểm sau đây thường hay gặp phải ở các Thánh Lễ:











Quần áo không phù hợp (màu mè, váy mặc không phủ khỏi đầu gối…)
Đi giầy không phù hợp (gây tiếng động lộc cộc làm mất đi sự trang
nghiêm)
Dáng đi không phù hợp (hiên ngang, hấp tấp, vội vã)
Dáng đứng không phù hợp (chiều cao quá khiêm nhường so với bục đọc
nên phải kiểng chân)
Đứng quá xa hoặc quá gần Mikrofone
Quên / Không tìm thấy mắt kiếng
Không biết bài đọc ở trang nào trong sách
Đọc lộn hàng
Nghỉ và ngắt chữ không đúng chỗ làm sai đi ý nghĩa của câu
Đọc sai cường độ (quá nhanh hoặc quá chậm)

Sau khi đã được nghe 1 chị xung phong lên đọc 1 đoạn Kinh thánh xong,
Cha và mọi người đã phân tích và đưa ra những điểm cần thiết cho quá
trình đọc Sách Thánh trong phụng vụ như sau:








Nghiêm trang đi đến nơi cúi đầu trước bàn Thánh.
Sau khi cúi đầu bàn Thánh thì nghiêm trang tiến về bục đọc.
Mở sách đúng trang đúng bài.
Hai tay gác hai bên giá sách để tiện cho việc dò theo dòng, hòng giảm tối
thiểu nguy cơ bị đọc lộn hàng.
Người đọc cần có Augenkontakt với cộng đoàn để cho cộng đoàn chú ý
nghe trước khi bắt đầu đọc câu "Bài trích....."
KHÔNG ĐỌC "Bài Đọc 1" hay "Bài Đọc 2"
KHÔNG ĐỌC “câu tóm tắt ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh”



Chuẩn bị trước thật kỹ (đọc lớn ở nhà, hiểu rõ ý nghĩa bài đọc để ngưng
nghỉ, nhấn giọng đúng chỗ. Vào đến nhà thờ chỉ cần xem lại bài nằm ở
trang nào trong sách và nhớ số trang để lỡ trong trường hợp sợi dây đánh
dấu số trang vì lý do nào đó mà nằm sai chỗ thì biết trang mà lật).
Sau khi đọc xong thì ngưng khoảng 3 giây (cách đếm là “1 và 2 và 3”) rồi
xướng câu "Đó là Lời Chúa" và đợi cho đến khi cộng đoàn thưa xong câu
"Tạ ơn Chúa" rồi mới rời bục đọc.
Nghiêm trang đi đến nơi cúi đầu trước bàn Thánh. Nhớ làm cho rập ràng
với người hát "Đáp Ca", nếu có. (Nếu cần phải đi mau cho kịp với nhau
thì chỉ nên bước các bước nhỏ mà lẹ.)

Sau đó Cha mời mọi người cùng nắm tay nhau để dâng lên Chúa Kinh Lạy
Cha và chúc lành cho các tham dự viên. Trước khi ra về, mỗi người một tay
thu xếp phòng hội trở lại như lúc mới vào. Mọi người đã ra về với tinh thần
hân hoan vì có được cảm giác "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Tạ
ơn Chúa, cảm ơn Cha và cảm ơn nhau.
Một TDV ghi

Trước khi tạm ngưng để dùng cơm tối, Cha đã phát giấy in các đoạn Kinh
Thánh cho mọi TDV. Đó là những bài sẽ được đọc trong các Lễ cộng đoàn
trong tháng tới. TDV thuộc về cộng đoàn nào, thì được nhận bài của Lễ ở
cộng đoàn mình. Công việc của các TDV là dùng viết chì để đánh dấu các
nơi cần phải nghỉ trong các đoạn Kinh Thánh, dựa theo bài mẫu mà Cha đã
phát cho.
Chắc tại mãi mê với khóa học nên chỉ có vài anh nói là hơi mỏi lưng chứ
không nghe ai than đói. Nhưng không ít các bao tử đã bắt đầu cồn cào sau
khi Cha nguyện kinh trước bữa ăn. Từ lúc đó, khứu giác của mọi người từ
từ được thư giãn theo sự kích thích bởi hương vị ngon quen từ nhà bếp.
Món "phở giáo xứ" nóng hổi, vừa thổi vừa ăn! Mời cả nhà cùng xơi!
Khi mọi người đã thâu nạp lại năng lượng sau giờ ăn tối, khóa học lại tiếp
tục với phần thực hành. Tất cả mọi TDV, từng cặp một được mời lên phía
trước để đọc các đoạn Lời Chúa đã nhận trước. Khi xong thì được nhận các
bình luận góp ý của Cha cũng như của nhóm. Không biết có phải vì phòng
hội hôm đó quá lạnh hay là tại bị áp lực tâm lý mà hầu hết mọi TDV đều
run hoặc khớp và đã vấp phải những lỗi, kẻ lỗi này người lỗi khác. Không
những chỉ các anh chị chưa từng lên đọc Sách Thánh trong nhà thờ mà luôn
cả những anh chị đã từng trải với nhiều kinh nghiệm phát biểu trước đám
đông. Mỗi lần như vậy Cha lại nói lời cảm ơn vì đã cho Cha những ví dụ rất
cụ thể để Cha dựa vào đó mà chỉ cho cả nhóm cách khắc phục.
Thời gian thấm thoát trôi qua và buổi học cũng đã đến hồi kết thúc. Cha
cảm ơn mọi người đã hy sinh thời giờ quý báu cuối tuần đến tham dự buổi
học. 5 tiếng đồng hồ lần này quá ngắn so với các việc cần phải thực tập,
nên Cha đã đề nghị: Cần thêm một ngày nữa để làm tiếp các việc còn lại.
Cha cũng không quên nói lời cảm ơn đến các anh chị đã chịu thương chịu
khó lo phần ẩm thực cho khóa học và cho cả buổi họp HĐMV giáo xứ vào
buổi trưa.

Vì phòng ốc bị giới hạn thời gian với sinh hoạt của giáo xứ Đức, nên ngày
sinh hoạt cho giới trẻ đã được dự định vào ngày 08.12.2018, phải được dời
vào ngày 23.03.2019. Hôm đó cha Lê Tuấn Anh sẽ đến chia sẻ và hướng
dẫn. Xin quý phụ huynh lưu tâm và khuyến khích các bạn trẻ đến nhà thờ
St. Andreas, Reutlingen để sinh hoạt.





THÔNG TIN & LIÊN LẠC
Dời ngày sinh hoạt giới trẻ

Ngày Lễ Thánh Gia Thất
Nhân dịp mừng lễ Thánh Gia là Bổn mạng chung của các gia đình, chúng ta
cầu nguyện cách riêng cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta.
Kính mời tất cả quí Ông Bà Anh Chị Em cố gắng thu xếp thời gian, quy tụ
về nhà thờ St. Andreas (Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen) vào lúc
15g00 để mừng lễ, nhất là các gia đình có những năm kỷ niệm hôn phối: 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65… năm. Xin thông báo qua
cộng đoàn trưởng của mình hoặc anh phó nội vụ giáo xứ Nguyễn Hữu Chức
qua Email: cd.nguyen@gmx.de

Hành hương Fatima 2019
Văn phòng mục vụ giáo xứ dự định 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 dự định
hành hương từ ngày 01.-08.08.2019. Lệ phí đang trong vòng tham khảo, sẽ
thông báo trong các tờ Thông Tin Mục Vụ kế tiếp.
Ai có dự định đi hành hương Đức Mẹ Fatima, xin mau mắn ghi danh, vì số
tham dự viên có giới hạn. Ưu tiên cho những ai ghi danh trước. Con số ghi
danh ổn định càng sớm, thì việc tổ chức lại càng thuận tiện, tốt đẹp hơn.
Xin ghi danh về Linh mục quản nhiệm với địa chỉ Email như sau:
vp@gxvn-rs.de

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12
Tháng mừng Chúa Giáng Sinh
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG
Phục vụ cho việc truyền đạt đức tin. Cầu xin cho những ai rao giảng Tin
Mừng, tìm thấy một ngôn ngữ thích hợp với ngày nay, trong việc đối thoại
với các nền văn hóa khác nhau.
01 TB Bài đọc: Khải Huyền 22,17. Phúc Âm: Luca 21,34-36.
HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2018 (sau kinh chiều)
MÙA VỌNG Bắt đầu năm Phụng Vụ Mới (2018-2019)
Bài đọc Chúa Nhật và lễ trọng: Năm C.
Bài đọc các ngày trong tuần: năm I (năm lẻ)
02 + CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Bài đọc: Giêrêmia 33,14-16;
1 Thessalônica 3,12 - 4,2. Phúc Âm: Luca 21,25-28.34-36.
03 TH Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục dòng, bổn mạng các xứ truyền
giáo [1552]. Bài đọc: Giêrêmia 2,1-5. Phúc Âm: Mátthêu 8,5-11.
04 TB Thánh Gioan Đamascô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh [khoảng 750].
Bài đọc: Isaia 11,1-10. Phúc Âm: Luca 10,21-24.
06 TN Thánh Nicôla, giám mục thành Myra, ở tiểu Á [khoảng năm 350].
Bài đọc: Isaia 26,1-6. Phúc Âm: Mátthêu 7,21.24-27. Ngày cầu
nguyện cho ơn thiên triệu.
07 TS Thánh Ambrôsiô, giám mục thành Milanô, tiến sĩ Hội Thánh
[397]. Lễ nhớ. Bài đọc: Isaia 29,17-24. Phúc Âm: Mátthêu 9,27-31.
08 TB ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Bài đọc: Sáng
Thế 3,915.20; Êphêsô 1,3-6.11-12. Phúc Âm: Luca 1,26-38.
09 + CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Bài đọc: Baruc 5,1-9; Philipphê
1,4-6.8-11. Phúc Âm: Luca 3,1-6.
11 TB Thánh Đamasô I, giáo hoàng [384]. Bài đọc: Isaia 40,1-11. Phúc
Âm: Mátthêu 18,12-14.
12 TT Đức Mẹ Guađalupê. Bài đọc: Isaia 40,25-31. Phúc Âm: Mátthêu
11,28-30.
14 TS Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục dòng, tiến sĩ Hội Thánh [1591].
Bài đọc: Isaia 48,17-19. Phúc Âm: Mátthêu 11,16-19.
16 + CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Bài đọc: Sôphônia 3,14-17;
Philipphê 4,4-7. Phúc Âm: Luca 3,10-18.
17 TH Tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc: Sáng Thế 49,1-2.8-10. Phúc Âm:
Mátthêu 1,1-17.

18 TB Tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc: Giêrêmia 23,5-8. Phúc Âm: Mátthêu
1,18-24.
19 TT Tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc: Thẩm Phán 13,2-7.24-25a. Phúc Âm:
Luca 1,5-25
20 TN Tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc: Isaia 7,10-14. Phúc Âm: Luca 1,26-38.
21 TS Tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc: Diễm Ca 2,8-14 (hay Sôphônia 3,1417). Phúc Âm: Luca 1,39-45.
22 TB Tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc: 1 Samuel 1,24-28. Phúc Âm: Luca
1,46-56.
23 + CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Bài đọc: Michêa 5,1-4a; Do Thái
10,5-10. Phúc Âm: Luca 1,39-45.
24 TH Tuần 4 mùa Vọng. Bài đọc: 2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16. Phúc Âm:
Luca 1,6779. Chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh. Bài đọc: Isaia 62,1-5;
Công Vụ Tông Đồ 13,16-17.22-25. Phúc Âm: Mátthêu 1,1-25
25 + TB CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng. *Lễ đêm. Bài đọc: Isaia 9,16; Titô 2,11-14. Phúc Âm: Luca 2,1-14. *Lễ rạng đông. Bài đọc:
Isaia 62,11-12; Titô 3,4-7. Phúc Âm: Luca 2,15-20. *Lễ ban ngày.
Bài đọc: Isaia 52,7-10; Do Thái 1,1-6. Phúc Âm: Gioan 1,1-18 (hay
1,15.9-14).
26 TT THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Bài đọc:
Công Vụ Tông Đồ 6,8-10; 7,54-60. Phúc Âm: Mátthêu 10,17-22.
Lễ buộc tại Đức.
27 TN THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ
kính. Bài đọc: 1 Gioan 1,1-4. Phúc Âm: Gioan 20,2-8.
28 TS CÁC THÁNH ANH HÀI. Lễ kính. Bài đọc: 1 Gioan 1,5-2,2. Phúc
Âm: Mátthêu 2,13-18.
29 TB Trong TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Bài đọc: 1 Gioan 2,3-11.
Phúc Âm: Luca 2,22-35.
30 + CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA THẤT. Lễ kính. Bài đọc: Huấn
Ca
3,2-6.12-14 (hay 1 Samuel 1,20-22.24-28); Côlôssê 3,12-21 (hay 1
Gioan 3,1-2.21-24). Phúc Âm: Luca 2,41-52.
31 TH Trong TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Bài đọc: 1 Gioan 2,1821. Phúc Âm: Gioan 1,1-18.

Lời Chúa trong tháng
"Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta"
(Lc 2,11)

