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 THÔNG TIN 
MỤC VỤ 

Rottenburg - Stuttgart 
                                                          
 
             Số 36/4 * Tháng 5.2021 
                Bản Tin & Liên Lạc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam          
                Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart                
 

THƯ MỤC VỤ  
 
Kính chào quý Ông Bà Anh Chị Em!  
 
Trong tháng 5 năm nay chúng ta có 3 ngày lễ nổi bật: 
- 01.05: Lễ Thánh Giuse thợ trong năm kính đặc biệt Thánh Giuse 
- 09.05: Ngày hiền mẫu trong tháng hoa kính Đức Mẹ 
- 23.05: Đại lễ kính Chúa Thánh Thần (hằng năm có Đại Hội Công Giáo) 
 

Tuy nhiên làn sóng thứ ba của đại dịch Covid-19 đã, đang và có thể sẽ 
ngăn cản chúng ta dự lễ trong nhà thờ, vì con số người bị nhiễm đang lây 
lan trên cả nước Đức chúng ta đang sống.  
 

Nhân tiện đây tôi xin gửi vài chuẩn mực để biết chúng ta có thánh lễ trực 
tiếp hay trực tuyến. Theo quy định của giáo phận Rottenburg-Stuttgart số 
Inzidenz (trong vòng 5 ngày):  
- Dưới 200: có thánh lễ trong nhà thờ 
- Trên 200: được dâng lễ ngoài trời, hoặc Thánh lễ trực tuyến (online) 
trong nhà thờ chỉ được tới 10 người tham dự thôi! 
Tiếc thay trong thời gian qua ở nhiều nơi trong giáo xứ chúng ta không có 
thánh lễ cộng đoàn, vì số lây lan dịch bệnh gia tăng trên 200. 
 

Có thể nói đây là “trận chiến tinh thần” mà chúng ta đang phải đương 
đầu! Vì thế, vị thủ lãnh của Giáo Hội Công Giáo chúng ta là Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô kêu gọi mọi người hãy làm “Marathon cầu nguyện” 
trong tháng hoa kính Đức Mẹ (Xin xem bản tin Vatican ở phía dưới đây). 
Ngày đầu và ngày cuối của tháng 5 ĐGH sẽ khởi đầu và kết thúc. Giờ kinh 
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Mân Côi của từng ngày sẽ bắt đầu lúc 18g00 giờ Roma và sẽ diễn ra mỗi 
ngày ở 30 nơi hành hương khác nhau trên thế giới; tại Altötting là nơi hành 
hương Đức Mẹ trong nước Đức sẽ vào ngày 28.05. Xin mọi người chúng ta 
cùng hiệp thông với ĐGH làm giờ “Marathon cầu nguyện”, cho dù ngay 
lúc đó chúng ta đang làm gì, … 
 

Cuối cùng chúng ta khẩn cầu tới Thiên Chúa qua: 
- Thánh Giuse âm thầm, nhưng chuyên cần lao động và cầu nguyện. 
- Mẹ Maria luôn xin vâng và làm theo ý Chúa. 
- Chúa Thánh Thần luôn tác động trong Hội Thánh cho dù ta không thấy! 
 
Chúng ta cùng cầu nguyện cho đại dịch chóng qua. Xin Thiên Chúa chúc 
lành và bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. 
    

Linh mục quản xứ CTTĐVN Rottenburg-Stuttgart 
 

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 
Phân ưu 
Trong thời gian qua Giáo Xứ đã nhận được tin: 
 
† Ông Đa Minh Trần Văn Dũng là bào đệ của ông Trần Quốc Doanh 
(Reutlingen) đã qua đời ngày 01.04.2021 tại tư gia, Kênh 3, Kiên Tân, 
Kiên Giang. Hưởng thọ 68 tuổi. 
† Ông Giacôbê Bùi Xuân Viện là hôn phu của bà Lê Thị Kính đã qua đời 
ngày 02.04.2021 tại tư gia (Filderstadt). Hưởng thọ 80 tuổi. 
† Ông Phêrô Dương Kim Thanh là thân phụ của anh Dương Minh Châu 
(Loan) qua đời ngày 05.04.2021 tại Bình Thạnh, Sai Gòn. Hưởng thọ 87 
tuổi. 
† Cụ Bà Rosa Maria Tống Thị Thêu là nhạc mẫu của ông Đinh Thăng 
Long (Reutlingen) qua đời ngày 07.04.2021 tại Sài Gòn. Hưởng thọ 98 
tuổi. 
† Bà Maria Nguyễn thị Loãng là dì của các chị Mai, Loan và Hương qua 
đời ngày 07.04.2021 tại Phan Thiết. Hưởng thọ 70 tuổi. 
† Bà Maria Nguyễn Thị Thư là thân mẫu của anh Nguyễn Ngọc Long 
(Phương) qua đời ngày 12.04.2021 tại Vũng Tàu. Hưởng thọ 86 tuổi. 
† Bà Maria Nguyễn Thị Niệm là chị ruột của các chị Mai, Loan và Hương 
qua đời ngày 15.04.2021 tại Cát Lở, Vũng Tầu. Hưởng thọ 65 tuổi. 



3 

† Chị Têrêsa Trương Phạm Thị Hữu Phước là hôn thê của anh Trương 
Quang Định đã qua đời tại tư gia (Heilbronn) ngày 24.04.2021. Hưởng 
dương 51 tuổi. 
† Ông Toma Vũ Văn Phi là thân phụ của các anh chị Cường (Loan), 
Hương (Dân) và Đông (Thu) đã qua đời ngày 25.04.2021 tại München. 
Hưởng thọ 92 tuổi. 
 
Giáo xứ phân ưu với các gia đình cùng quý tang quyến. 
Xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn trên vào Nước Hằng Sống. 
 

THÔNG TIN MỤC VỤ 
 

Giờ Thánh Nguyện 
1. Thứ bảy, 01.05.2021 lúc 20:00 - 21:30 (giờ Đức) 

Chủ đề: "TRÁI TIM NGƯỜI CHA" 
Qua Zoom: ID: 826 1854 5994; Code: Giuse 
Qua Youtube: https://youtu.be/xmRL3MO8beE 
 

Xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em tham dự. 
Để hiểu về Thánh Giuse nhiều hơn và cùng với Ngài cầu nguyện. 
Một nhóm anh chị em Âu Châu & cộng đoàn Đồng Hành Tây Nam CLC thực hiện 
 
2. Thứ bảy 08.05.2021 20:00-21:30 (giờ Đức) 
Nhân dịp Lễ Hiền Mẫu năm nay, chúng con chung lời cảm tạ Mẹ Maria 
luôn gìn giữ, chăm lo cho con cái Mẹ, và xin được quây quần bên Mẹ, 
cùng cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa qua buổi Thánh Nguyện Chủ đề:  
“MAGNIFICAT” Cùng Mẹ Maria Ngợi Khen Chúa 
Qua Zoom ID: 856 6971 5359  ;  Code: Maria 
Qua Youtube: https://youtu.be/8XOZoWoIoUo 
 

Xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em tham dự. 
Một nhóm chị em Âu Châu & Đồng Hành Tây Nam CLC Hoa Kỳ thực hiện 

 
Ban Chấp Hành chính thức 
Sau một thời gian dài vì hoàn cảnh của đại dịch và các thủ tục trong giáo 
phận, vào ngày 13.04.2021 tòa Giám Mục Rottenburg-Stuttgart đã xác 
nhận Ban Chấp Hành Mục Vụ chính thức của cuộc bầu cử năm 2020 cho 
nhiệm kỳ 2020-2025 với các thành viên sau đây: 
Anh Nguyễn Đức Báu  (Tuttlingen)  Chủ tịch 
Anh Nguyễn Hữu Chức  (Reutlingen)   Phó Nội Vụ 
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Anh Nguyễn Văn Đức  (Stuttgart)   Phó Ngoại Vụ 
Anh Trần Đình Đức  (Heidenheim)   Thủ Quỹ 
Anh Trần Văn Khanh  (Künzelsau)   Thư ký 1 
Anh Nguyễn Văn Khương  (Schorndorf)   Thư ký 2 
Giáo xứ hân hoan chúc mừng Quý Anh! 
Xin Thánh Thần Chúa hướng dẫn các thành viên trong BCH với ơn khôn 
ngoan và xin Ngài tuôn đổ muôn vàn ơn lành cho Quý Anh trong việc dấn 
thân phục vụ giáo xứ! 
Vào dịp lễ Chúa Thánh Thần tới đây (23.05.2021) Tân Ban Chấp Hành sẽ 
tuyên thệ trong Đại Lễ tại St. Andreas, Reutlingen, nếu hoàn cảnh con số 
lây nhiễn giảm. Chúng ta cùng cầu nguyện cho đại dịch mau qua để các 
sinh hoạt trong giáo xứ có thể trở lại bình thường. 
 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 23.05.2021 
Hằng năm vào dịp Đại Lễ này chúng ta có Đại Hội Công Giáo Việt Nam. 
Vì đại dịch,  không thể hội họp, nên chúng ta mừng Chúa Thánh Thần 
trong đại lễ online lúc 15:00 giờ ngày 23.05.2021 với link sau đây: 
https://youtu.be/-x-ftKUraNg 
Kính mời Quý Ông bà Anh Chị Em và các cháu tham dự! 
 
Cùng Mẹ Maria, tham dự “Marathon cầu nguyện” với kinh Mân Côi 
Từ 01.05. tháng Đức Mẹ, sáng kiến “Marathon cầu nguyện” với kinh 
Mân Côi của Đức Thánh Cha bắt đầu được thực hiện. Với chủ đề: “Hội 
Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết” (Cv 
12,5), Đức Thánh Cha mong muốn toàn thể Giáo hội cùng cầu nguyện, nài 
xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ cho đại dịch chấm dứt, 
cho xã hội và thế giới, việc làm được phục hồi. Đức Thánh Cha muốn tất 
cả các đền thánh tham gia vào cuộc đua Marathon cầu nguyện này, để 
chính các nơi thánh này trở thành nơi cầu nguyện cho toàn thể Giáo hội và 
thế giới. 

Ngọc Yến, SJ - Vatican News 
 
Mỗi ngày, một ý chỉ cầu nguyện được dâng lên, như cầu cho các gia đình, 
các nhân viên y tế, các nhà chính trị… mọi thành phần xã hội.  Tất cả mọi 
người, dù ở địa vị nào, làm bất cứ công việc gì, dù theo một tôn giáo hay 
không theo, ít hay nhiều đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch hay có quyền quyết 
định những vấn đề liên quan đến đại dịch. 
Như tràng chuỗi Mân Côi được kết nối bằng những hạt kinh Lạy Cha, Kính 
Mừng, Sáng danh cùng với các mầu nhiệm, các biến cố cuộc đời Chúa 
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Giêsu; “Marathon cầu nguyện” cũng có sứ mạng kết nối mọi thành phần 
dân Chúa trên khắp thế giới, tạo nên sức mạnh của lời cầu nguyện dâng lên 
Thiên Chúa. 
Sáng kiến “Marathon cầu nguyện” có thể được sánh như hình ảnh của ông 
Môsê cầu nguyện trên núi. Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng 
trận. Để giúp Môsê, ông Aharon và ông Hur đã nâng đỡ hai tay ông Môsê. 
Nhờ sự hiệp lực này, Đức Chúa đã cho dân Israrel được thắng trận. 
Và “Marathon cầu nguyện” cũng có thể được diễn tả như hình ảnh Đức Mẹ 
vội vã lên đường, phục vụ người chị họ khi người chị này đang cần được 
giúp đỡ. 
Cuộc chiến chống đại dịch không thể thực hiện cách riêng lẻ, cá nhân; 
cũng vậy hơn bao giờ hết trong giai đoạn này, lời cầu nguyện khẩn thiết 
dâng lên Thiên Chúa cần phải được thực hiện trong tinh thần hiệp nhất, 
đồng tâm hiệp ý. Lời cầu nguyện trong sự hiệp lực thì luôn có sức mạnh 
theo mọi chiều kích. 
 
Lời cầu với Mẹ Maria 
Lạy Mẹ Maria, trong những ngày này, chúng con đã chứng kiến cảnh khốn 
cùng của nhân loại đang phải đối phó với làn sóng lây nhiễm đại dịch mới. 
Cảnh những bệnh viện quá tải tại Ấn Độ, cảnh người chết do không có đủ 
oxy để thở, cảnh khóc than bên xác những người thân. Xin cho nhân loại 
chúng con, đặc biệt những người tin Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Thế, tin Mẹ là 
Đấng hằng chuyển cầu cùng Chúa cho nhân loại, biết dừng lại để cùng 
nhau cầu nguyện. Xin cho chúng con biết hiệp lực cầu xin như trong Tin 
Mừng, chính Chúa Giêsu đã dạy: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em 
hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban 
cho”. (Mt 18, 19). Chúng con tin rằng, đây là một lời hứa cụ thể, có khả 
năng khơi dậy niềm hy vọng lớn, nếu hai người này trở thành một dân tộc 
lớn hiệp nhất trong một ý chỉ cầu xin duy nhất. Và sự mong đợi này còn trở 
nên mạnh mẽ hơn nếu lời khẩn xin đến với Chúa qua lời chuyển cầu của 
Mẹ, là Trạng sư, là Mẹ của những lời hứa. 
Xin cho chúng con trong tháng này, biết dành thời gian tham gia sáng kiến 
“Marathon cầu nguyện” với kinh Mân Côi của Đức Thánh Cha, để cầu 
nguyện cho mọi thành phần xã hội và Giáo hội. 
Chúng con muốn cầu xin cho Giáo hội, đặc biệt cho Đức Thánh Cha, các 
vị mục tử và những người thánh hiến, thay vì quan tâm đến thành công, địa 
vị, tiếng tăm, biết tham gia cuộc chạy đua lòng đạo đức, thực thi bác ái, chỉ 
mong danh Chúa được mọi người biết đến, Nước Chúa được hiển trị. 
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Chúng con muốn cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo chính trị, các đảng phái. 
Để thay vì chạy đua vũ trang, phát minh ra những vũ khí tối tân, giết người 
hàng loạt; họ dùng khả năng Chúa ban cho các dự án bác ái, cứu đói và các 
dự án nhân đạo. 
Chúng con cầu nguyện cho các gia đình. Để mỗi thành viên trong gia đình, 
cha mẹ, con cái, thay vì mỗi người một điện thoại, một ti vi, thì cùng nhau 
lần chuỗi Mân Côi, cùng chung một ý chỉ cho cả gia đình mình, cho các 
gia đình khác và cho những ai đang lâm cảnh túng thiếu. 
Chúng con cầu nguyện cho các bạn trẻ. Để thay vì chạy đua theo các thế hệ 
điện thoại đời mới, họ biết chạy đua trong cầu nguyện, trong các chương 
trình giúp bạn học tập, giúp người thân cận. 
Lạy Mẹ Maria, còn biết bao người đang cần sự đỡ nâng của Mẹ trong thời 
điểm khó khăn này. Qua những lời kinh Mân Côi dâng lên Mẹ, xin Mẹ ở 
gần bên để họ cảm nhận được niềm ủi an, cảm nhận được tình Chúa vô 
biên, hiểu được rằng trong trong tình Chúa quan phòng không có gì là vô 
ích và vô nghĩa đối với ơn cứu rỗi đời đời của linh hồn. Amen.  
 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5.2021 
Tháng hoa kính Đức Mẹ 

 
Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha 
Ý chung: Lãnh vực tài chính. 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các người hữu trách về lãnh vực tài 
chính, để họ cộng tác với các chính phủ điều khiển lãnh vực tài 
chính và bảo vệ mọi người khỏi những nguy hiểm trong lãnh vực 
này.   

01 TB Lễ thánh Giu-se thợ. 
St 1,26-2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58 

02 + CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. 
Cv 9,26-31; 1 Ga 3, 18-24; Ga 15,1-8. 

03 TH THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ, 
lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14. 

09 +  CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 
Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17. 

12 TT Thánh Nê-rê-ô, Thánh A-ki-lê-ô và Thánh Păng-ra-xi-ô, Tử đạo. 
Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15. 

13 TN CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc. 
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Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hoặc Ep 4,1-13; hoặc Ep 4,1-7.11-13); Mc 
16,15-20.  
Khởi đầu Tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày 
sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng 
Danh; kinh Tin Kính, và kinh Chúa Thánh Thần “Chúng con lạy ơn 
Đức Chúa Thánh Thần, xin xuống sáng thật…”. 

14 TS THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ, lễ kính. 
Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17. 

16 + CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. 
Cv 1,15-17.20a.20c-26; 1Ga 4,11-16; Ga 17,11b-19. 

22 TB Thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu. 
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. 

23 + CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng 
và buộc. Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. 
Hoặc Cv 2,1-11; Gl 5,16-25; Ga 15,26-27;16,12-15. 

MÙA THƯỜNG NIÊN 
(Sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) “Các tuần lễ trong mùa 
Thường niên, tuy không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về 
mầu nhiệm Chúa Ki-tô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa 
Ki-tô trong toàn bộ; nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43). 
Chúa nhật: Bài Đọc Năm B 
Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm I (Năm lẻ) 

24 TH Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ.  
Lễ nhớ: St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-34. 

26 TT Thánh Phi-lip Nê-ri, Linh mục, lễ nhớ. 
Hc 36,1.4-5a.10-17; Mc 10,32-45.  

27 TN Thánh Augustinô thành Canterbury, Giám mục.  
Hc 42,15-25; Mc 10,46-52.  

28 TS Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, Giáo dân, Tử đạo.  
Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26. 

29 TB Thánh Phaolô VI, Giáo hoàng.  
Hc 51,12-20; Mc 11,27-33. 

30 +  CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI, lễ trọng. 
 Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20. 

31 TH LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABET, lễ kính. 
Xp 3,14-18 (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.  
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Lời Chúa trong tháng 
Nói xong, Người thổi hơi vào các ông (tông đồ) và bảo:  

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!” (Ga 20,22) 
 

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN 
 
Trong thời đại dịch Covid-19, con số lây nhiễm lại tăng nhiều, nên 
chúng ta cần phải tuân theo các điều lệ của chính quyền và giáo quyền. 
Ngoài ra vì con số lây nhiễm lên xuống bất thường, xin các cộng đoàn 
trưởng thông báo cho cộng đoàn mình biết trước đó có lễ hoặc không?  
 
09.05 CĐ Thánh Giuse Hiển, 14g00 BT hòa giải, 15g00 Lễ (Hl. 

Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart). 
15.05 CĐ Thánh Phaolô Hạnh 15g00 BT hòa giải, 15g20: nguyện kinh; 

15g30Lễ (St. Peter und Paul, Bahnhofstraße 2, 78549 Spaichingen) 
16.05 CĐ Thánh Phêrô 14g30 BT hòa giải, 15g00 Lễ (St. Paulus, 

Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau). 
22.05 CĐ Thánh Giuse, 14g30 BT hòa giải; 15g0 Lễ (Heilig Kreuz 

Bischof-Ketteler-Straße 2, 88212 Ravensburg). 
23.05 Thánh lễ Giáo Xứ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 14g00 

BT hòa giải, 14g50: nguyện kinh; 15g00 (St. Andreas, Nürnberger 
Str. 184, 72760 Reutlingen). 

29.05 CĐ Thánh Phaolô Hạnh 15g00 BT hòa giải, 15g20: nguyện kinh; 
15g30 Lễ Bổn Mạng CĐ (Maria Königin, Bergstr.  63; 78532 
Tuttlingen). 

30.05 CĐ Bác Ái (Schorndorf & Winterbach) 9g30 BT hòa giải, 10g30 
Lễ (Mariä Himmelfahrt, Adlerstr. 13, 73650 Winterbach). 

 

 Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 06.2021:  
(nếu không có gì thay đổi vào phút cuối) 
05.06: Heidenheim; 09.06: Stuttgart; 13.06: Winterbach; 19.06: 
Spaichingen; 20.06: Reutlingen; 26.06: Künzelsau; 27.06: Stuttgart; 
 

 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  


