
Lời Chúa trong tháng 
Chúa phán: "Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề,  

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11,28) 

 
LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN 

 
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). 
 

04.07 CĐ Thánh Giuse, 14g30 BT hòa giải; 15g0 Lễ  (Heilig Kreuz 
Bischof-Ketteler-Straße 2, 88212 Ravensburg). 

05.07 CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 15g00 Lễ  (Zur Dreifaltigkeit, 
Verdisstr. 13, 89518 Heidenheim). 

12.07 CĐ Thánh Tôma Thiện 14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ (St. 
Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen). 

18.07 CĐ Thánh Phaolô Hạnh 15g20: nguyện kinh; 15g30 Lễ (St. Peter 
und Paul, Bahnhofstraße 2, 78549 Spaichingen) 

19.07  CĐ Thánh Giuse Hiển, 14g30 BT hòa giải, 15g00 Lễ (Hl. 
Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart). 

25.07 CĐ Thánh Phêrô 14g30 BT hòa giải, 15g00 Lễ  (St. Paulus, 
Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau). 

26.07 CĐ Bác Ái (Schorndorf & Winterbach) 10g30 Lễ (St. Stephanus, 
Carl-Zeiss-Str.1,  73614 Schorndorf -Weiler). 

 

 Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 09.2020: (nếu không có gì 
thay đổi vào phút cuối) : 12.09: Reutlingen; 13.09: Kupferzell 
19.09: Heidenheim; 20.09: Winterbach 26.09: Spaichingen; 27.09: 
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  

                                             THÔNG TIN  

MỤC VỤ 
Rottenburg - Stuttgart 

                                                          
 
             Số  26&27/3 *  Tháng 7&8.2020 
                 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, 
 
Sau hai năm phục vụ giáo xứ với tính cách là linh mục dòng Ngôi Lời, nay  
tôi muốn chia sẻ với quý Ông Bà Anh Chị Em về dòng này và những công 
việc thiết thực đang được thực hiện, nhất là trong thời đại dịch Covid-19. 
 

Về phần lịch sử dòng Ngôi Lời xin quý Ông Bà Anh Chị Em xem trong 
phần Thông Tin. Dòng Ngôi Lời hiện nay có hơn 6100 thành viên và làm 
việc trên 76 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngoài việc mục vụ và tâm 
linh, dòng Ngôi Lời cũng đặt nặng  phát triển nhân sinh và môi trường. 
Nhưng hiện nay đại địch Covid-19 đã hủy hoại và tác hại khắp nơi trên thế 
giới, nhất là những nước đang và kém phát triển. 
 

Qua đó, linh mục thư ký truyền giáo dòng Ngôi Lời, tỉnh dòng Đức Quốc là 
cha Joseph Xavier Alangaram, người Ấn Độ, có viết thư kêu gọi sự giúp đỡ 
cho các nạn nhân vì đại dịch. Thư được dịch ra tiếng Việt Nam. Xin xem 
trong tờ PDF đính kèm có hình ảnh. Vậy trong tâm tình liên đới với Giáo 
Hội Hoàn Vũ tôi thành tâm mời gọi quý ÔBACE hiệp thông cầu nguyện 
cho việc truyền giáo cùng mở rộng bàn tay giúp đỡ ít nhiều tuỳ khả năng 
của mỗi gia đình qua hai cách sau đây: 
 
1. Gửi trực tiếp tới dòng Ngôi Lời: “Xin xem trong phần cuối thư kêu gọi  
có tên và số Konto cùng Verwendungszweck.” 
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2. Gửi qua giáo xứ Việt Nam mình, thì xin chuyển qua trương mục của giáo 
hạt như sau: 
Katholische Kirchenpflege Reutlingen 
IBAN:   DE13  6405 0000 0000 0013 22 
BIC:    SOLADES1REU 
Bank:    Kreissparkasse Reutlingen 
Verwendungszweck: Vietnamesische Gemeinde – Nothilfe Coronavirus 

“Steyler Mission” cùng tên và địa chỉ người 
chuyển tiền để giáo hạt gửi Spendenbescheinigung 
nếu cần! 

Xin chân thành cảm ơn và cầu chúc tất cả quý ÔBACE một mùa hè nắng ấm, 
hồn an, xác mạnh trong tình yêu thương của Chúa và Mẹ Maria! 

    Linh mục quản xứ CTTĐVN Rottenburg-Stuttgart 

 
SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 
Phân ưu 
Trong thời gian qua Giáo Xứ đã nhận được tin sau đây: 
† Teresa Trần Thanh Nhàn - em gái của anh Yên (Pfullingen) - qua đời 
ngày 22.06.2020 tại Việt Nam. Hưởng dương 53 tuổi. 
Giáo xứ thành kính phân ưu cùng anh chị Yên-Hạnh và quý tang quyến. 
Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Teresa vào Nước Hằng Sống. 
 

THÔNG TIN MỤC VỤ 
Lịch sử ngắn gọn về dòng Ngôi Lời 
Từ ngày thành lập 08.09.1875 như một dòng thừa sai của người Đức tại 
ngôi làng nhỏ Steyl, Hòa Lan, Dòng Ngôi Lời (SVD) đã trở nên một trong 

những dòng thừa sai lớn nhất và phát triển nhanh 
nhất của Giáo Hội. Từ khởi điểm khiêm tốn với ba 
người cho một cộng đoàn tu trì non trẻ tại một nhà 
trọ nhỏ bé, tàn tạ với tên gọi Ronck Villa, nhà 
dòng đã lớn mạnh để ngày hôm nay có hơn 6100 
thành viên đang làm việc mục vụ tại 76 quốc gia 
trên thế giới. Sự phát triển vẫn tiếp diễn bất chấp 
những cuộc Thế Chiến, Chiến Tranh Lạnh, và sự 
khủng hoảng ơn gọi tại các nước Âu-Mỹ.  Lịch sử 
của Dòng Ngôi Lời (tiếng Đức die Gesellschaft des 
göttlichen Wortes, và tiếng Latinh: Societas Verbi                

(chỉ mừng trong cộng đoàn) 
- Lễ Vọng Giáng Sinh vào tối 24.12.2020  
  (chỉ mừng trong cộng đoàn) 
- Lễ Hội Xuân 2021  

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 
 

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha 
Ý chung: Cầu cho gia đình của mỗi người trong chúng ta. 
Xin Chúa ban cho các gia đình được tôn trọng và được đồng hành bằng tình 
yêu và lời góp ý chân thành. 
03 TS THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, lễ kính. 

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. 
Ep 2,19-22; Ga 20,24-29. 

04 TB Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. 
 Am 9,11-15; Mt 9,14-17. 

05 + CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. 
Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30. 

06 TH Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ, tử đạo. 
Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26. 

09 TN Thánh Au-gut-ti-nô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại  
 Trung Hoa. Hs 11,1-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15. 
11 TB Thánh Bê-nê-đíc-tô, viện phụ, lễ nhớ. 

Is 6,1-8; Mt 10,24-33. 
12 + CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. 

Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 (hoặc Mt 13,1-9). 
15 TT Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 

Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27. 
19 + CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. 

Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (hoặc Mt 13,24-30). 
22 TT THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính. 

Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18. 
25 TB  THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính. 

2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28. 
26 + CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. 

1V 3,5.7-12; Rm 8,18-30;Mt 13,44-52 (hoặc Mt 13,44-46). 
29 TT Thánh nữ Mác-ta, lễ nhớ. Lễ nhớ có bài đọc riêng: 

1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42). 
31 TS Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ. 

Gr 26,1-9; Mt 13,54-58. 
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để cầu nguyện đêm ngày cho sứ mệnh truyền giáo.  Hai nữ tu đồng sáng 
lập hai dòng nữ với cha Arnold là Mẹ Maria Helena Stollenwerk, và Mẹ 
Josefa Hendrina Stenmanns, sau này được phong Chân Phước bởi ĐGH 
Gioan Phaolô II. 
Vài niên hiệu quan trọng:  
• Ngày 8.9.1875 - Dòng Ngôi Lời được thành lập tại Steyl, Hòa Lan. 
• Tháng 1.1876 - Số báo Stadt Gottes đầu tiên được xuất bản. 
• Ngày 02.03.1879 - Các nhà thừa sai đầu tiên, Cha Gioan Baotixita Anzer, 
SVD, và Cha Giuse Freinademetz, SVD, được sai đi rao giảng Tin Mừng 
tại Trung Hoa. 
• Năm 1883 - Các tu huynh thừa sai Ngôi Lời đầu tiên rời nhà dòng 
đếnTrung Hoa truyền giáo. 
 • 1888-1913 - Nhà dòng phát triển mau lẹ và các nhà mới được thành lập: 
Đại học Thánh Raphael ở Roma (1888), Cơ sở truyền giáo Thánh Gabriel 
ở Áo (1889), Cơ sở truyền giáo Thánh Wendel ở Đức (1889), Cơ sở truyền 
giáo Đức Mẹ Maria ở Techny, IL, Hoa Kỳ (1909), Cơ sở truyền giáo Thánh 
Augustinô ở Đức (1913) tại St. Augustin gần Bonn. 
 • Năm 1889 – Các vị thừa sai đầu tiên từ Steyl, Hòa Lan đến truyền giáo 
tại Á-Căn-Đình 
• Ngày 08.12.1889, Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh (được gọi là các sơ áo 
lam theo màu áo xanh lam đặc biệt của họ) mở cơ sở đầu tiên tại Steyl, 
Hòa Lan. 
• Ngày 08.12.1896 - Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Hằng Chầu Thánh Thể 
(được gọi là các sơ áo hồng theo như màu áo hồng nhạt của họ), mở cơ sở 
đầu tiên tại Steyl, Hòa Lan. 
• Năm 1892 - Các vị thừa sai Ngôi Lời đến Togo, Phi Châu. 
• 1895 - Tu huynh Wendelin Meyer, SVD, là vị thừa sai Ngôi Lời đầu tiên 
được gửi đến Hoa Kỳ. 
• 1896 - Các vị thừa sai Ngôi Lời đến Papua New Guinea. 
• 1909 - Chủng viện Ngôi Lời đầu tiên ở Hoa Kỳ với nhiệm vụ là đào tạo 
linh mục và tu huynh phục vụ cho sứ mệnh rao giảng Tin Mừng tại nước 
ngoài được thành lập ở một trang trại gọi là Techny, phía bắc Chicago,. 
• 1912 - Các vị thừa sai Ngôi Lời đến Indonesia. 
• 1923 - Các vị thừa sai Ngôi Lời mở Chủng viện Thánh Augustinô ở Vịnh 
St. Louis, tiểu bang Mississippi, là chủng viện đầu tiên ở Mỹ dành cho 
người Mỹ gốc Phi Châu cho chức vụ linh mục. 
• 1936 - Các vị thừa sai Ngôi Lời đến Ấn Độ. 
• Ngày 18.02.1946 - Đức Tổng Giám mục Bắc Kinh, Tôma Tiên Ken-sin, 
SVD, nhận tước hồng y và trở thành vị hồng y đầu tiên của Trung Hoa. 

• Ngày 06.1.1966 – Giám mục Harold Perry, SVD, nhận chức giám mục và 
trở thành giám mục người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên tại Hoa Kỳ. 
• 1985 - Linh mục Giuse Vũ Trí, SVD, được thụ phong và trở thành linh 
mục Việt Nam đầu tiên của Dòng Ngôi Lời. 
 • 1992 - Linh Mục Giuse Huỳnh Công Hạnh, SVD,  được thụ phong và trở 
thành linh mục Việt Nam đầu tiên tại Đức và thuộc về 10 linh mục Việt 
Nam đầu tiên của dòng Ngôi Lời (top ten) trên thế giới. 
• 1998 - Dòng Thánh Giuse tại Nha Trang hòa nhập với Dòng Ngôi Lời đã 
mở rộng sự hiện diện của các tu sĩ thừa sai Ngôi Lời tại Việt Nam. 
• 2003 -  Nhà dòng Ngôi Lời đầu tiên ở Nga được thành lập. 
• Ngày 05.10.2003 - Cha Arnold Janssen và Cha Giuse Freinademetz được 
phong thánh tại Roma bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. 
 

Mục đích và đặc sủng: 
 - Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa đã làm người để loan báo Tin 
Mừng về Nước Chúa và đem ơn cứu độ cho muôn dân. 
- Như danh xưng cho thấy, Dòng Ngôi Lời được hiến dâng đặc biệt cho 
Ngôi Lời Thiên Chúa. 
- Ơn gọi của Dòng Ngôi Lời là dõi bước theo Đức Giêsu Kitô, cách riêng 
trong sứ vụ loan báo Tin Mừng về Nước Chúa và làm chứng cho tình 
thương cứu độ của Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. 
- Dòng Ngôi Lời chủ trương có anh em Linh mục và anh em Tu huynh, cùng 
chia sẻ một nếp sống huynh đệ. 
- Các cộng đoàn thường phải gồm nhiều thành viên đến từ nhiều quốc gia 
khác nhau, để nói lên tính phổ quát của đại gia đình Hội Thánh Dân Chúa 
toàn cầu. 
- Trong cuộc sống truyền giáo, Dòng Ngôi Lời chú ý cách riêng bốn ngành 
sau đây như là những chiều kích đặc trưng và liên kết với nhau: 
 1. Tông Đồ Thánh Kinh 
2. Hoạt Động Truyền Giáo 
3. Phát Triển Nhân Sinh và Môi Trường 
4. Truyền Thông Xã Hội 

 
Họp Ban Chấp Hành Giáo Xứ 
Theo lời mời của cha xứ, vào ngày 20.06.2020  quý vị Tân Cộng Đoàn 
Trưởng đã họp tại hội trường St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 
Reutlingen để bầu Ban Chấp Hành giáo xứ cho nhiệm kỳ 2020-2025.  
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Dưới sự điều hợp của ủy Ban Bầu Cử, Ban Chấp Hành giáo xứ nhiệm kỳ 
2020-2025 đã được bầu. Xin giới thiệu cùng cộng đoàn dân Chúa: 
Chủ tịch:  Ông Phanxico Xavie Nguyễn Đức Báu  
Phó nội vụ:  Ông Micae Nguyễn Hữu Chức  
Phó ngoại vụ:  Ông Augustino Nguyễn Văn Đức  
Thư ký:  Ông Giuse Trần Văn Khanh  
Phó thư ký:  Ông Đôminicô Nguyễn Văn Khương  
Thủ quỹ:  Ông Giuse Trần Đình Đức  
Theo quy chế của giáo phận Rottenburg-Stuttgart: các thành viên của Tân 
Ban Chấp Hành Giáo Xứ Việt Nam phải là người có quốc tịch Việt Nam, 
trong khi đó gần như các thành viên trên đều có quốc tịch Đức. Do đó Tòa 
Giám mục chấp nhận tạm thời Ban Chấp Hành, và khuyên khích tìm người 
đúng tiêu chuẩn như trong giáo luật của giáo phận. 
Nếu tới cuối năm 2020 vẫn không có người Việt còn quốc tịch Việt Nam ra 
ứng cử, thì Giáo phận sẽ nâng Ban Chấp Hành tạm thời thành Ban Chấp 
Hành chính thức cho giáo xứ Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.  
 
Tuyên hứa Ban Chấp Hành Giáo Xứ (BCHGX) và Cộng Đoàn 
- Giáo xứ: Với những thủ tục nêu trên của giáo phận Rottenburg-Stuttgart 
việc tuyên hứa của các thành viên BCHGX sẽ vào dịp lễ Phục Sinh 2021. 
- Cộng đoàn: Cuộc bầu của BCHGX “tạm thời” đã được hình thành ngày 
20.06.2020. Các thành viên của từng Ban Đại Diện sẽ tuyên hứa ở cộng 
đoàn mình trong thánh lễ kế tiếp. 
 
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 đã ngồi lại để bầu Ban Chấp Hành của Giáo xứ. 
Hiện nay Cựu và Tân Ban Đại Diện giáo xứ sẽ bàn giao công việc. Tân Ban 
Đại Diện sẽ chính thức làm việc kể từ ngày 01.07.2020. 
Các chương trình bị hủy bỏ 
Vì dịch bệnh Covid-19 đã gây nên và chúng ta chưa biết đến bao giờ mới chấm 
dứt, vì vậy các chương trình sinh hoạt của giáo xứ dự định trong thời gian tới 
sẽ bị hủy bỏ: 
- Cuộc hành hương hằng năm kính Đức Mẹ Marienfried 
- Tết Trung Thu 
- Họp mặt các ca đoàn 
- Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam  

Divini, viết tắt   SVD) gắn liền với nỗ lực và đặc sủng của cha thánh sáng 
lập Arnold Janssen. 
 Cha Arnold Janssen là một linh mục trẻ người Đức, dạy toán và khoa học 
tự nhiên tại trường trung học.  Ngoài việc giảng dạy, cha quan tâm sâu sắc 
đến sứ mệnh truyền giáo.  Sự chú tâm của cha chuyển dần từ việc dạy học 
sang việc in ấn sách báo, và cha thành lập một tạp chí nhỏ với tên gọi Sứ 
Giả Nhỏ Bé Của Thánh Tâm Chúa để thúc đẩy sự quan tâm đến công việc 
truyền giáo của Giáo Hội.  Việc in ấn này mở ra cho cha sự hiểu biết sâu 
xa hơn về sự cần thiết phải thành lập một dòng thừa sai thuộc nước Đức để 
huấn luyện các tu sĩ và gởi họ đi phục vụ sứ mệnh của Giáo Hội tại những 
vùng trên thế giới nơi mà Tin Mừng chưa được rao giảng. Để biến giấc mơ 
truyền giáo thành hiện thực, cha Arnold phải vượt qua sự khó khăn về việc 
thiếu kinh phí cũng như phong trào thế tục Kulturkamf đang thịnh hành lúc 
bấy giờ đã hạn chế quyết liệt các hoạt động của Giáo Hội tại Đức.  Tuy 
vậy, nỗ lực và đặc sủng của cha đã thành công.  Sau ba năm rưỡi từ ngày 
lập dòng, cha Arnold Janssen đã gởi đi hai vị thừa sai Ngôi Lời đầu tiên 
đến Trung Hoa: một người là cha Joseph Freinademetz, SVD, một linh mục 
trẻ từ miền Tyrol đã gia nhập dòng, sau này trở nên một vị thánh và người 
kia là cha John Baptist Anzer, SVD, sau này trở thành giám mục tại Trung 
Hoa. 
  
Cha Arnold Janssen không chỉ gởi các nhà thừa sai đi truyền giáo trên thế 
giới mà còn thúc đẩy tại quê nhà sự quan tâm đến việc truyền giáo. Cha lập 
ra một tạp chí thứ hai với tên Stadt Gottes.  Để giúp cho việc truyền giáo và 
nhiều công việc đang gia tăng tại nhà dòng, cha bắt đầu nhận các ứng viên 
đầu tiên cho ơn gọi tu huynh vào tháng Năm năm 1877.  Những tu huynh 
thừa sai đầu tiên được gửi đến Trung Hoa cho sứ mệnh truyền giáo năm 
1883.  Nhà dòng tại Steyl phát triển mau lẹ, 4 năm sau từ ngày thành lập có 
60 chủng sinh, 6 năm sau có trên 100, và 11 năm sau có trên 200.  Hơn 
nữa, cha Arnold nhận ra sự cần thiết của vai trò các nữ tu thừa sai trong sứ 
mệnh truyền giáo, nên cha đã thành lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh  
(Die Dienerinnen des Heiligen Geistes, viết tắt là SSpS) năm 1889.  Các nữ 
tu Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh đã cộng tác đắc lực với các linh mục và sư 
huynh Ngôi Lời trong việc truyền giáo.  Cha Arnold tin tưởng vào sự cầu 
nguyện cùng Chúa cho các hoạt động rao giảng Tin Mừng của hai dòng tu 
đã lập, nên sau đó ít lâu, năm 1896, cha lại thành lập thêm một dòng kín 
cho các nữ tu, Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Hằng Chầu Thánh Thể (Die 
Dienerinnen des Heiligen Geistes der ewigen Anbetung  viết tắt là SSpSAP) 
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