
12 +   CHÚA NHẬT PHỤC SINH. CHÚA SỐNG LẠI, lễ trọng. 
Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hoặc 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9  

13   THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Trong cả tuần này, đọc (hát) kinh Vinh Danh và không cử hành 

lễ nào khác, trừ lễ an táng. 
Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15. 

14   THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.  

15   THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 3,1-10; Lc 24,13-35. 

16   THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 3,11-26; Lc 24,35-48. 

17    THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 4,1-12; Ga 21,1-14. 

18   THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 4,13-21; Mc 16,9-15. 

19 + CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. 
(Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa) 
Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31. 

25 TB THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 
1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20. 

26 +   CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. 
29  TT Thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na, Trinh nữ, Tsht, lễ nhớ. 

Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40. 
30 TN Thánh Pi-ô V, Giáo hoàng. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51. 

 

Lời Chúa trong tháng  
Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các 

bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị 
đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy 

như Người đã nói. (Mt 28,5-6a) 
 

 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  

  THÔNG TIN 
MỤC VỤ 

Rottenburg - Stuttgart 
                                                          
 
             Số  23/2 *  Tháng 04. 2020 
                 Bản Tin & Liên Lạc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam          
                Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart                
 

THƯ MỤC VỤ 
 
Kính thưa quý Ông Bà, 
Anh Chị Em và các Cháu Thiếu Nhi thân mến, 
 

Chúng ta đang sống yên hàn: Mỗi người mỗi công việc khác nhau, những 
sinh hoạt hằng ngày trong gia đình, giáo hội, xã hội vv… vẫn trôi chảy. Thế 
nhưng, trong lúc này, không riêng gì chúng ta, mà cả thế giới đang khựng 
lại trước “một địch thủ vô hình Corona-Virus” đã và đang tàn phá thế giới, 
cướp đi nhiều sinh mạng, làm sụp đổ kinh tế, gây bao nhiêu thương tích 
trên toàn cầu từ 4 tháng trời qua! Đến nay vẫn chưa ai biết tới bao giờ thế 
giới mới thoát khỏi hiểm họa này! 
 

Quả vậy, nó tác hại trên đời sống xã hội và giáo hội. Để tránh lây lan của 
đại dịch này, chính quyền cũng như giáo quyền đưa ra những chỉ thị để 
ngăn ngừa chúng, nhưng lại ngược với những thói quen mà ta thường làm 
như việc tụ họp tại nhà thờ để cùng nhau cầu nguyện hoặc dâng lễ, nhất là 
dịp Tuần Thánh và lễ Phục Sinh năm nay - đỉnh cao trong Năm Phụng Vụ. 
 

Chắc đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội Hoàn Vũ buộc chúng ta 
phải cử hành Tuần Thánh và lễ Phục Sinh trong “âm thầm”. Nhưng Giáo 
Hội cho phép chúng ta dùng các phương tiện truyền thông tham dự các nghi 
lễ tại tư gia trong trang mạng hoặc qua trực tuyến truyền hình. Chúng ta có 
thể theo dõi trên trang của giáo phận www.drs.de, truyền hình đài k.tv (có 
thu hình trực tiếp tại Roma), https://www.ewtn.de/ hoặc qua 
https://www.vaticannews.va/de.html. 
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Tuy nhiên trong lúc này, chúng ta cần liên kết mật thiết với Chúa và cầu xin 
Ngài đoái thương che chở chúng ta cùng toàn thế giới khỏi cơn đại dịch.  
Vì thế tôi đề nghị giáo xứ chúng ta làm chung tuần cửu nhật mỗi tối bắt đầu 
từ ngày 01.04. tới thứ Năm Tuần Thánh 09.04.2020 cầu nguyện như sau: 
1. Làm dấu Thánh Giá 
2. Kinh Chúa Thánh Thần. 
3. Kinh Sấp Mình. 
4. Ba Kinh Tin – Cậy – Mến. 
5. Kinh Ăn Năn Tội 
6. Kinh Tin Kính. 
7. Bắt đầu lần hạt: Chuỗi Năm Sự Sáng. Sau đó đọc Kinh (lời nguyện) 

chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam để cầu nguyện trong 
cơn dịch bệnh Covid-19. 

 

8. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng 

chúng con đang họp nhau cầu nguyện, 

tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót 

xin nhìn đến nỗi thống khổ 

của đoàn con trên khắp thế giới, 

đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. 

Xin củng cố đức tin của chúng con, 

cho chúng con hoàn toàn tín thác 

vào tình yêu quan phòng của Cha. 

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, 

là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, 

xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, 

và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. 

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, 

được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, 

xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, 

và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa 

đang ân cần nâng đỡ chúng con. 

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, 

xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng 

thương khó hồng phúc và sự phục sinh vinh quang của Người.  
Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với Thánh lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của 
Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh tưởng niệm cuộc 
thương khó của Chúa và ngày thứ Bảy Tuần Thánh, rồi kết thúc bằng giờ 
Kinh Chiều I Chúa Nhật Phục Sinh. Trung tâm của Tam Nhật Vượt Qua là 
Đêm Canh Thức Vượt Qua. 

5 + CHÚA NHẬT LỄ LÁ. 
06   THỨ HAI TUẦN THÁNH. 

Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, Linh mục  (U1857), Tử đạo. 
Is 42,1-7; Ga 12,1-11. 

07   THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38. 
08   THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25. 
09   THỨ NĂM TUẦN THÁNH. 
Khởi đầu Tam Nhật Vượt Qua 

TAM NHẬT VƯỢT QUA 
“Chúa Ki-tô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên 
Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ đó, 
Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự 
sống cho chúng ta. Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc thương 
khó và sự phục sinh của Chúa, sáng chói lên như tuyệt đỉnh của Năm Phụng 
Vụ” (AC 18). 

THÁNH LỄ TIỆC LY. Chúa Giê-su Lập Bí Tích Thánh Thể. 
Lễ nghi cử hành vào chiều tối. 
Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15. 

10   THỨ SÁU TUẦN THÁNH.  KÍNH NHỚ CHÚA GIÊSU CHỊU 
CHẾT CHUỘC TỘI NHÂN LOẠI.  
Hôm nay giữ chay và kiêng thịt. 

11   THỨ BẢY TUẦN THÁNH. 

MÙA PHỤC SINH 
Năm mươi ngày, từ Chúa Nhật Lễ Phục Sinh đến Chúa Nhật Lễ Đức Chúa 
Thánh Thần Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, 
như một ngày lễ duy nhất; hơn thế, như một Đại Chúa Nhật. Đặc biệt, trong 
những ngày này, hát Al-lê-lui-a (AC 22). 

 
Ban tối: LỄ VỌNG CHÚA PHỤC SINH 
Các bài đọc: Đêm Vọng Phục Sinh (gồm 7 bài Cựu ước và 2 bài 

Tân Ước) Rm 6,3-11; Đc: Tv 117; 9. Mt 28,1-10. 
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19. Thứ Sáu Tuần Thánh, Hội Thánh kỷ niệm biến cố gì ?  
 Thứ Sáu Tuần Thánh, Hội Thánh tưởng niệm cuộc thương khó và tử 
nạn của Chúa Giêsu trên thánh giá để cứu chuộc toàn thể nhân loại bằng 
việc cử hành cuộc thương khó của Chúa Giêsu và suy tôn Thánh giá. 

20. Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu chết trên Thánh giá, chúng ta phải có 
thái độ nào ? 
- Suy tôn - Cảm mến - Tri ân - Ngưỡng mộ 

21. Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo hội muốn chúng ta làm gì ?
 Trong ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội thánh mời gọi các Kitô hữu 
cùng với Mẹ Maria cầu nguyện bên mồ Chúa, cùng Ngài suy ngắm những 
đau khổ, sự chết và mai táng của Chúa Giêsu trong niềm hy vọng và tin 
tưởng, để chuẩn bị tâm hồn bước vào Đêm Canh Thức Phục Sinh – Mừng 
Chúa Phục Sinh. 

22. Mùa Phục Sinh có mấy tuần ?     
 Mùa Phục Sinh có 7 tuần, bắt đầu Chúa Nhật Thứ I Phục Sinh tới Lễ 
Chúa Thánh Thần Hiện xuống. 

23. Ngày lễ Phục Sinh là ngày lễ gì ?    
 Là ngày lễ quan trọng nhất trong năm Phụng vụ, là ngày lễ Mẹ của 
mọi ngày Chúa nhật, bởi vì Thánh lễ nào cũng đều tưởng niệm và tái diễn 
công cuộc Vượt Qua của Đức Kitô. 

24. Tuần Bát Nhật Phục Sinh có mấy ngày ?   
 Tuần Bát Nhật Phục Sinh có 8 ngày, kể từ lễ Phục Sinh. 

25. Các Chúa Nhật Phục Sinh có được cử hành Thánh lễ an táng, hôn 
phối hoặc các lễ khác không ?     
 Không, vì các Chúa Nhật Phục Sinh chiếm một vị trí ưu tiên trên hết 
mọi lễ. 

26. Trong Mùa Phục Sinh đọc kinh gì thay cho kinh Truyền tin ?     
Đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng” 

27. Allêluia có nghĩa là gì ? 
Allêluia có nghĩa là “Hãy ngợi khen Chúa!” 

 

28. Hội Thánh dạy mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu và sau khi đến 
tuổi khôn phải làm gì trong Mùa Phục Sinh ? 

Buộc phải xưng tội và rước lễ ít nhất là 1 lần trong Mùa Phục Sinh. 
           Martin Lê Hoàng Vũ (tổng hợp) 

 
SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 

Phân ưu 
- Bà Lê Thị Luật là thân mẫu anh Thạch/Hà (Heilbronn) đã tạ thế ngày 
22.02.2020 lúc 5 giờ sáng tại Việt Nam. Hưởng thọ 92 tuổi.  
- Ông Henry Lê Bảo Đức là anh rể của chị Bùi Thị Bạch Phượng (Stuttgart) 
đã qua đời ngày 25.02.2020 lúc 12g45 tại Việt Nam. Hưởng thọ 88 tuổi. 
 
Giáo xứ xin phân ưu cùng quý tang quyến vì sư ra đi của những người thân 
yêu. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn trên được phúc bình an 
muôn đời trong Nước Chúa. 

THÔNG TIN MỤC VỤ 
 
Thư Mục Vụ Đặc Biệt (trong thời dịch bệnh Covid-19)  
được gửi đi cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ ngày 
24.03.2020 qua các cộng đoàn trưởng để hướng dẫn những điều cần thiết 
liên quan đến Mục Vụ các Bí Tích. 
Xin mọi người đón xem trong trang giáo xứ: www.gxvn-rs.de 
 
Sắc Lệnh cử hành Tuần Thánh (Proit. N. 153/20) 
Trong Thời Dịch Bệnh Covid-19 

Tại văn phòng của Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích, ngày 19/3/2020, lễ 
Thánh Giuse, Quan Thày của Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ , Đức Hồng Y 
Tổng Trưởng Robert Sarah, Tổng Giám Mục Arthur Roche, Thư Ký đã viết 
sắc lệnh trên theo chỉ thị của Đức Giáo Hoàng cho riêng năm 2020. Và sắc 
lệnh này được ban hành vào ngày 20.03.2020  để hướng dẫn các vị Giám 
Mục (và linh mục) theo các chỉ dẫn ngoại thường về việc cử hành Tuần 
Thánh năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. 

Nó liên quan đến các nghi thức như Chúa Nhật Lễ Lá, Lễ Truyền Dầu, 
Thánh lễ Tiệc Ly (tối thứ Năm Tuần Thánh), Tưởng Niệm Cuộc Thương 
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Khó của Chúa (Thứ Sáu Tuần Thánh), Canh Thức Vượt Qua (Tối Thứ Bảy 
Tuần Thánh) và Lễ Phục Sinh. 

Ai muốn biết chi tiết về sắc lệnh, xin vào  trang sau đây: 
http://www.thanhlinh.net/node/136821 

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay Tòa Giám Mục Rottenburg-Stuttgart 
cũng như các giáo xứ còn bàn thảo cách thức nào hữu hiệu nhất để giáo dân 
có thể tham dự được qua trực tuyến mà không cần phải tụ họp. Xin mọi 
người theo dõi trong trang giáo phận www.drs.de hay trang của giáo xứ: 
www.gxvn-rs.de  

Nói chung Tam Nhật Vượt Qua là các ngày cử hành Phụng Vụ đặc biệt 
trong năm phải được cử hành bằng cách này hay cách khác trong Tuần 
Thánh và không chuyển dời như các lễ khác được. Do đó chúng ta cần theo 
dõi tại nhà và đúng thời điểm từ 09.-12.04.2020. 

Thông báo chung 
- Các thánh lễ cộng đoàn sẽ được đình lại cho tới cuối tháng 5.2020, trừ phi 
hoàn cảnh dịch bệnh có thay đổi khả quan hơn và sớm hơn. 
- Các sinh hoạt chung trong giáo xứ từ nay cho tới mùa hè như Tam Nhật 
Thánh, Đại Hội Công Giáo, Hành Hương Mễ Du cũng như Hành Hương 
Marienfried đều không được tiến hành do hoàn cảnh dịch bệnh gây nên. 
Riêng những ai đã ghi danh đi hành hương Mễ Du và đã đóng tiền cọc 

xin báo lại qua email: haivu62@googlemail.com trước ngày 30.04.2020 

tên nhà băng, số IBAN và người nhận tiền cũng như số người trong gia 

đình ghi danh để trung tâm giáo hạt chuyển  lại số tiền cọc. Xin cám ơn! 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4.2020 
 

Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha 
Ý chung: Tự do khỏi nghiện ngập. Xin Chúa ban những người nghiện ngập 
ma túy được nâng đỡ và đồng hành. 

TUẦN THÁNH 
Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa 
Ki-tô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của Người ở trần gian: từ lúc 
Người vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a đến cuộc 

giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, 

xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế 

sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, 

luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. 

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, 

những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, 

nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, 

xin Chúa nhận lời chúng con. Amen 
Bà Rịa, ngày 17-02-2020 

Đã ký + Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch Ủy Ban Phụng Tự / HĐGMVN 

 
9. Kinh Lạy Nữ Vương  
10. Kinh Cám Ơn. 
11. Kinh Trông Cậy. 
 
Ngoài ra, từ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tới Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh,  
Giáo hội mời gọi ta làm tuần cửu nhật kính Lòng Chúa Thương Xót. Xin 
lòng nhân từ Chúa đoái thương chúng ta và toàn thế giới. Chúng ta có thể 
vào trang sau đây để lấy ý chỉ của mỗi ngày trong tuần cửu nhật: 
http://giesu.net/home/tuan-cuu-nhat-kinh-long-thuong-xot-chua/ 
Sau đó lần chuỗi 50 kinh kính Lòng Chúa Thương Xót. 
 
Chúng ta liên kết trong tinh thần, cầu nguyện với nhau và cho nhau cùng 
cho toàn thế giới. Xin Thiên Chúa nối kết chúng ta trong tình yêu của Ngài. 
Cầu chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an. 
 

Linh mục quản xứ CTTĐVN Rottenburg-Stuttgart 
 

HỌC HỎI VỀ MÙA CHAY, MÙA PHỤC SINH 
(Tiếp theo lần trước) 

18. Thứ Năm Tuần Thánh , Hội Thánh kỷ niệm biến cố gì ? 
 Thứ Năm Tuần Thánh kỷ niệm việc Chúa Giêsu dùng bữa cuối cùng 
với các môn đệ trước khi Ngài bị nộp và chịu chết. Ngài thiết lập bí tích 
Truyền Chức Thánh, bí tích Thánh Thể và trao ban giới luật mới yêu 
thương. 
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