
LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN 
 

01.05  CĐ Bác Ái (Schorndorf & Winterbach): 10g30 Thánh lễ trực 

tuyến mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn (Mariä Himmelfahrt, Adlerstr. 

13, 73650 Winterbach). 
 

 Trong thời đại dịch Covid-19, tuy có nới lỏng, nhưng chúng ta 

cần tuân theo các điều lệ của chính quyền và giáo quyền. Vậy 

xin mời cộng đoàn ghi danh tham dự Thánh lễ qua cộng đoàn 

trưởng của mình. Điều này cần phải có trước mỗi Thánh lễ, vì 

số chỗ được phân chia trong nhà thờ có giới hạn (mỗi người 

ngồi cách nhau 2 m và cần đeo khẩu trang). 
 

09.05 CĐ Thánh Phêrô 14g30: BT hòa giải; 15g00 Lễ  (St. Paulus, 

Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau). 

16.05  CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, 15g00 Lễ  (Zur Dreifaltigkeit, 

Verdisstr. 13, Heidenheim). 

17.05 CĐ Thánh Tôma Thiện 14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ (St. 

Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen). 

31.05 Đại Lễ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. 

 Hằng năm chúng ta có Đại Hội Công Giáo vào dịp này. Tuy 

nhiên, vì đại dịch, nên ĐHCG không có trong năm nay. 

 Trong trường hợp này, nếu tại nhà thờ Mariä Himmelfahrt, 

Adlerstr. 13, 73650 Winterbach thuận tiện và cho phép có Thánh 

lễ trực tuyến như ngày 01.05, giáo xứ chúng ta cùng tham dự. 

 Trong trường hợp không thể, sẽ có Thánh lễ tại CĐ Thánh 

Tôma Thiện 14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ (St. Andreas, 

Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen). 
 

 Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 04.2020: (nếu không có gì 

thay đổi vào phút cuối) : 01.06: Heidenheim; 06.06: Tuttlingen; 

13.06: Reutlingen; 14.06: Stuttgart; 21.06: Schorndorf-Weiler; 

28.06: Künzelsau. 

 

 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  24/2 *  Tháng 05. 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, 

 

Chúng ta và cả thế giới đang trong cơn đại dịch Covid-19. Khắp nơi đều 

phải đối phó với một tình thế chưa hề xảy ra. Phần chính quyền cố gắng tái 

tạo lại nhịp sống hằng ngày cho người dân. Còn giáo quyền hợp tác với 

chính quyền ra những chỉ thị thích hợp để các sinh hoạt tôn giáo dần dần 

được sinh hoạt trở lại theo các nguyên tắc y tế cho phép. Kể từ ngày 

09.05.2020 các Thánh Lễ có thể được dâng trong Giáo Phận. Có người 

mừng, cũng có người còn dè dặt, … 

 

Dẫu cho tâm tình về dịch bệnh thế nào đi chăng nữa, chúng ta đang ở trong 

tháng 5, tháng Giáo Hội Công Giáo mừng kính Đức Mẹ và gọi là tháng 

hoa. Không riêng gì về thời tiết tháng 5 có nhiều hoa, nhưng trong tháng 5 

vào ngày 13 cách đây 103 năm Đức Mẹ đã hiện ra với 3 trẻ tại Fatima.  

Mẹ đã khuyên nhủ rằng:  

- Các con hãy ăn năn sám hối  

- Lần chuỗi Mân Côi  

- và tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ.  

Từ đó đến nay hằng năm đều có khách hành hương thập phương kéo về bên 

Mẹ Maria tại Fatima. 

 

Thế nhưng, năm nay trong cảnh ngặt nghèo vì đại dịch, nên không ai có thể 

đến Fatima vào ngày 13.05 để kỷ niệm 103 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây  
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được. Chúng ta nhớ ngay tới cha cố Stephano đang sống tại đó. Cách đây 

vài ngày ngài có viết mail cho giáo xứ và mời mọi người chúng ta không 

thể hành hương tới Fatima được thì hành hương nội tâm, thắp nến và cùng 

lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và cho thế giới 

thoát khỏi đại dịch. 

 

Chính vì cơn đại dịch này, nó làm gián đoạn hành trình của người Công 

Giáo Việt Nam chúng ta tại Đức là mừng Đại Hội Công Giáo vào dịp đại lễ 

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vào cuối tháng 5 này. Hoàn cảnh hiện tại 

làm chúng ta liên tưởng tới cảnh các tông đồ cùng Mẹ Maria cầu nguyện 

trong phòng đóng kín thì Chúa Thánh Thần đã Hiện Xuống qua hình Lưỡi 

Lửa trên đầu các Ngài và ban ơn trợ lực. Từ đó các Ngài mạnh dạn đi rao 

giảng khắp muôn nơi, làm chứng cho Chúa bằng chính cái chết của mình. 

 

Nhìn lại, chúng ta có thể đang sợ sệt vì dịch bệnh, nhưng với ơn Chúa và sự 

chở che của Đức Mẹ, chúng ta sẽ vượt qua. 

Vậy trong tháng hoa này chúng ta cũng hái những hoa lòng dâng kính Đức 

Mẹ bằng việc lành phúc đức, lần chuỗi Mân Côi, hy sinh lớn nhỏ trong 

đời,… Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em được Đức Mẹ che chở, bình an 

và tràn đầy Ơn Chúa Thánh Thần. 

     Linh mục quản xứ CTTĐVN Rottenburg-Stuttgart 

 
 

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 
Phân ưu 

Trong thời gian qua Giáo Xứ đã nhận được các tin người qua đời vào 

những ngày sau đây: 

- 03.04.2020 tại Paris † Chị Agnes Hương Mavie (chị dâu của anh chị Na 

Lệ); hưởng dương 55 tuổi. 

- 04.04.2020 tại Moers † Ông Phaolo Bùi Văn Nghiệm (chú ruột của anh 

Quân – Nga); hưởng thọ 81 tuổi. 

- 20.04.2020 tại Murrhardt † Bà Maria Vũ Thị Lan (em của bà Thảo, chị 

của các chị Mai, Nga, Phương và anh Tín); hưởng thọ 67 tuổi. 

- 25.04.2020 tại Bà Rịa Vũng Tàu † Ông Gioan Phạm Tôn (cậu ruột của chị 

Nga – Quân); hưởng thọ 90 tuổi. 

-  09.05.2020 tại California, Hoa Kỳ † Ông Giuse Nguyễn Hữu Nhất (người 

thân của anh Xuân Sơn); hưởng thọ 81 tuổi. 

 

 Thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 

Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69. 

03 + CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. 

Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10. 

10 + CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. 

Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12. 

14 TN THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ,  lễ kính. 

Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17. 

17 + CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21. 

20 TT Chiều: Lễ Vọng CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng. 

Cử hành thánh lễ như ngày hôm sau. 

21 TN CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc. 

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.  

24 + CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. 

Cv 1,12-14; 1Pr 4,13-16; Ga 17,1-11a. 

26 TB Thánh Phi-lip Nê-ri, Linh mục, lễ nhớ. 

Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a. 

30 TB Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25. 

Chiều: Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG,  

lễ trọng. St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc 

Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39. 

Thời gian 50 ngày của mùa Phục sinh kết thúc với Chúa nhật Hiện Xuống, 

khi Hội Thánh tưởng nhớ ơn của Chúa Thánh Thần được trao ban cho các 

Tông Đồ và sự khai sinh của Hội Thánh với khởi đầu sứ vụ cho muôn ngôn 

ngữ, dân tộc và quốc gia. 

Thật thích hợp nếu cử hành Lễ Vọng Hiện Xuống với hình thức trọng thể, 

dùng bài đọc và cầu nguyện trong sách phụng vụ. Khác với lễ Vọng Phục 

Sinh, Thánh lễ này không mang đậm đặc tính của bí tích Rửa Tội, nhưng 

mang tính cách kinh nguyện sốt sắng và kiên trì của cộng đoàn tín hữu, 

theo gương các Thánh Tông Đồ hợp nhau lại trong lời cầu nguyện đồng 

tâm nhất trí cùng với Thân Mẫu Chúa. 

31 + CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng. 

Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. 

 

Lời Chúa trong tháng 

Tất cả các Tông Đồ đều đồng tâm nhất trí cầu nguyện. 
(Cv 1,14a) 
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Dẫu sao giáo xứ chúng ta cùng hiệp thông và cùng cầu cho nhau và cầu 

cho đại dịch này mau qua. 

 

Các Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2020-2025 

Trong thời gian qua trước đại dịch các cộng đoàn đã bầu ban Đại Diện 

của mình. Xin giới thiệu với cộng đoàn dân Chúa các Ban Đại Diện sau 

đây: 

 

Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện (Reutlingen & VPC): 

Michae Nguyễn Hữu Chức     Cộng đoàn trưởng 

Têrêsa Trần Thị Thanh Thúy  Phó nội vụ 

Maria Nguyễn Thị Ngọc Phương  Phó ngoại vụ & phụng vụ  

Đa Minh Trần Công Thắng   Thư ký 

Phêrô Nguyễn Tứ Hải  Thủ quỹ 

 

Cộng đoàn Thánh Giuse Hiển (Stuttgart & VPC): 

Augustino Nguyễn Văn Đức   Cộng đoàn trưởng 

Maria Võ Thị Nga   Phó nội vụ 

Phêrô Nguyễn Văn Quân  Ngoại vụ & thư ký 

Maria Trần Mộng Thúy  Thủ quỹ 

 

Cộng đoàn Bác Ái Thánh Giuse (Schorndorf&Winterbach&VPC): 

Đôminicô Nguyễn Văn Khương  Cộng đoàn trưởng & Thư ký 

Giuse Nguyễn Tấn Hữu  Phó ban 

Vinh Sơn Phạm Long Vân  Phó nội vụ 

Gioakim Nguyễn Ngọc Thạch Phó ngoại vụ 

Maria Goretti Nguyễn Thị Tam Ban Ẩm thực  

 

Cộng đoàn Thánh Phaolo Hạnh (Tuttlingen&Spaichingen): 

Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Báu  Cộng đoàn trưởng 

Đa Minh Nguyễn Minh Hùng  Phó nội vụ 

Têrêsa Trần Thị Ánh Ngọc  Phó ngoại vụ  

Phêrô  Trần Xuân Sơn    Thư ký 

Andre Nguyễn  Phước Thành  Thủ quỹ 

 

Cộng đoàn Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh (Heidenheim): 

Giuse Trần Đình Đức   Cộng đoàn trưởng 

Giuse Trần Hữu Nghĩa  Cộng đoàn phó 

Giuse Nguyễn Đức Lâm   Thư ký & Thủ quỹ 

Phêrô Trần Đình Hà   Ủy viên phụng vụ 

Maria Nguyễn T. Xuân Phong Ủy viên ca đoàn 

 

Cộng đoàn Thánh Phêrô (Künzelsau & Kupferzell & Schwäbisch 

Hall&VPC): 

Giuse Trần Văn Khanh   Cộng đoàn trưởng 

Gioan Baotixita Nguyễn Huy Thọ  Phó nội vụ 

Vicente Đinh Ngọc Anh  Phó ngoại vụ 

Maria Phạm Thị Nga   Thư ký 

Giuse Nguyễn Ngọc Duy  Ca đoàn trưởng 

Gioakim Kim Ngọc Vũ  Phụ tá  ca đoàn 

Đôminicô Đỗ Văn Tuyền  Ủy ban Văn Nghệ 

 

Cộng đoàn Thánh Giuse (Ravenburg): 

Phêrô Nguyễn Kinh Tân  Liên lạc viên 

 

Cảm ơn các Cựu Ban Đại Diện (2015 - 2020) 

Chân thành cảm ơn các Cựu Ban Đại Diện đã hy sinh phục vụ Cộng Đoàn 

trong nhiệm kỳ qua. Xin Thiên Chúa thưởng công bội hậu và chúc lành cho 

Quý Vị. 

 

Chúc mừng Tân Ban Đại Diện (2020 - 2025) 
Xin chúc mừng quý Tân Ban Đại Diện trong nhiệm kỳ mới. Xin Thiên 

Chúa ban nhiều hồng ân, sức mạnh và niềm vui trong các nhiệm vụ này. 

 

Họp Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (HĐMVGX) 

Vì dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn mọi sinh hoạt đời cũng như đạo, nên 

cuộc họp HĐMVGX phải bị hoãn nhiều lần.  

Trong thời buổi này, cuộc họp lần tới chỉ có các Tân Cộng Đoàn Trưởng và 

Ban Bầu Cử Giáo Xứ sẽ họp bầu Ban Chấp Hành từ 9:30g tới trưa vào ngày 

thứ bảy 20.06.2020 tại hội trường St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 

Reutlingen.   

 

Tuyên thệ Ban Chấp Hành Giáo Xứ (BCHGX) và Cộng Đoàn 

- Giáo xứ: Sau cuộc bầu cử BCH, trong dịp lễ giáo xứ kế tiếp các 

thành viên của BCH GX, sẽ tuyên thệ. Cụ thể sẽ được thông báo 

sau. 
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- Cộng đoàn: Nếu cuộc bầu của BCH GX được hình thành ngày 

20.06.2020, các thành viên từng Ban Đại Diện sẽ tuyên thệ ở cộng 

đoàn mình trong thánh lễ kế tiếp của cộng đoàn. 

 

Hiệu lực của Tân Ban Đại Diện 

Trong đầu năm nay giáo xứ chúng ta trải qua cuộc bầu cử trên bình diện 

cộng đoàn. Nghĩa là các cộng đoàn đã bầu ra được Tân Ban Đại Diện. Các 

Tân Cộng Đoàn Trưởng sẽ ngồi lại để bầu Ban Chấp Hành của Giáo xứ. 

Hiện nay Cựu và Tân Ban Đại Diện đang làm việc chung cho những bước 

chuyển tiếp. Tân Ban Đại Diện sẽ chính thức làm việc kể từ ngày 

01.07.2020. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5 
Tháng kính Đức Mẹ 

 

“Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha 

Ý truyền giáo: Cầu cho các thày Phó tế. 

Xin Chúa ban cho các thày Phó tế trung thành với sứ vụ loan báo Tin Mừng 

và phục vụ người nghèo, nhờ đó các thày trở thành dấu chỉ sống động cho 

Giáo hội. 

 

Đức Ma-ri-a là Mẹ của Giáo Hội bởi vì chẳng những là Mẹ của Đức Giêsu 

Kitô và cộng tác mật thiết trong chương trình cứu độ ”khi Con Thiên Chúa 

mặc lấy nhân tính từ Mẹ để qua các mầu nhiệm của xác phàm mà giải thoát 

loài người khỏi tội” (LG 55) nhưng bởi vì Mẹ “sáng ngời như gương mẫu 

của các nhân đức cho toàn thể tập đoàn những kẻ được tuyển chọn” (LG 

65). Như các bà mẹ trần gian không giới hạn vai trò hiền mẫu của mình 

trong việc sinh ra những con người mới nhưng tiếp tục vai trò đó bằng việc 

nuôi dưỡng và giáo dục con cái, Đức Trinh nữ Ma-ri-a cũng vậy. Sau khi 

chia sẻ hy lễ của con mình vì phần rỗi chúng ta Đức Ma-ri-a đã không chỉ 

xứng đáng được gọi là Mẹ của Gioan nhưng còn là Mẹ của cả nhân loại. 

Ngày nay ở trên thiên quốc, Mẹ vẫn tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho chúng 

ta. Trong tháng này, để kính Đức Mẹ các tín hữu sẽ đọc kinh Cầu Đức Mẹ, 

kinh Lạy Nữ Vương và kinh Hãy Nhớ. 

 

01 TS Lễ thánh Giu-se thợ. 

St 1,26-2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58 

02 TB Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. 

- 09.05.2020 tại Reutlingen † Chị Anna Lại Thị Dung (em dâu của anh 

Trung-Hoa); hưởng dương 48 tuổi. 

- 10.05.2020 tại Texas Hoa Kỳ † Chị Maria Võ Thị Hiếu (hiền thê của anh 

Trần Vĩnh Đăng, trước kia sống tại Reutlingen); hưởng dương 50 tuổi.  

 

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng quý tang quyến. Xin Thiên Chúa đón 

nhận các linh hồn Agnes, Phaolo, Maria, Gioan, Giuse, Anna và Maria vào 

Nước Hằng Sống. 

 

THÔNG TIN MỤC VỤ 
 

Thánh lễ thời đại dịch Covid-19 nới lỏng 
Vì đại dịch Covid-19 giáo phận Rottenburg-Stuttgart trước đây đã ra các 

chỉ thị ngưng thánh lễ cộng đồng và các sinh hoạt tôn giáo cho tới sau ngày 

15.06.2020. Tuy nhiên, sự lây lan của Covid-19 có giảm, nên giáo phận cho 

phép dâng lễ cộng đồng với những giới hạn sau: 

Điều cần có trước Thánh lễ: 

-Người ngồi phải cách nhau 2 m và cách hàng ghế như 1-3-5-7,.. (các 

thành viên trong gia đình có thể ngồi chung với nhau) 

- Số chỗ có giới hạn, vì vậy người tham dự lễ cần phải ghi danh (về BĐD 

hoặc CĐT) 

- Làm một danh sách người tham dự Thánh Lễ 

- Cần 2 người trật tự 

- Cần một chai thuốc khử trùng ở lối vào nhà thờ 
- Cần phân biệt lối ra và lối vào nhà thờ. 

- Đi ra hoặc đi vào nhà thờ người trước người sau phải cách nhau 2 m. 

 

Trong lúc Thánh lễ 

- Người tham dự đeo khẩu trang 

- Lúc lên rước lễ người trước người sau cách nhau 2 m 

- Không hát ca đoàn hay cộng đoàn. Một xướng viên hát thay cho cộng 

đoàn. 

 

Sau Thánh Lễ không có sinh hoạt cộng đoàn 

 

Vì những điều kiện trên đây và ảnh hưởng dịch bệnh trên mỗi địa 

phương khác nhau, nên một số cộng đoàn có Thánh lễ và một số khác 

cần chờ đợi một thời buổi khác khả quan hơn. 
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