Tờ liên lạc Cộng Đồng
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Liên giáo phận Münster & Osnabrück
Số 271/25 & 272/25
tháng 05. & tháng 6.2017

LỊCH PHỤNG VỤ
THÁNG 05

Tháng Kính Đức Mẹ
Ý chung:
Cầu cho các Kitô hữu ở Châu Phi

Ý truyền giáo:
Cầu cho các Kitô hữu ở Châu Phi biết noi gương Chúa Giêsu giàu lòng xót thương, trở nên
sứ giả cho sự hòa giải, công lý và hòa bình.
03.05

TT

Thánh Philipphê vá Giacôbê, Tông đồ. Lễ kính. Tv 15,1-8.
Ga 14,6-14.

07.05

CN

Chúa Nhật 4 Phục Sinh. 2,14a-36; Ga 10,11-10.

14.05

CN

Chúa Nhật 5 Phục Sinh. 6,1-7; Ga 14,1-12.

21.05

CN

Chúa Nhật 6 Phục Sinh. 8,5-8.14-17; Ga 14,15-21.

25.05

TN

Lễ Chúa Thánh Thần. Lễ trọng. 1,1-11. Mt 28,16-20.

28.05

CN

Chúa Nhật 7 Phục Sinh. 1,12-14; Ga 17,1-11a.

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06
Ý chung:
Cầu cho những nhà lãnh đạo các quốc gia.

Ý truyền giáo:
Xin cho những người lãnh đạo kiên vững trong cam kết chấm dứt việc buôn vũ khí gây ra
cho rất nhiều người dân vô tội trở thành nạn nhân.
01.06

CN

Lễ Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. 37,12b-14;

Ga 11,1-45.

04.06

TN

Lễ Chúa Thánh thần hiện xuống. Lễ trọng.
2,1-11; 1 Côrintô 12,3b-7.12-13 Ga 20,19-23.

05.06
11.06

TS
CN

Lễ HIỆN XUỐNG. 10,34-35.42-48a. Ga 15,26-16,3.12.15.
Lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ trọng. 34,4b.5-6.8-9; 2; Ga 3,16-18.

15.06

TN

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Lễ trọng.
8,2-3.14b-16a; Ga 6,51-58.

18.06

CN

Chúa Nhật 11 thường Niên. 19,2-6a; Mt 9,36-10,8.

23.06

TS

Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ trọng.
7,6-11; Mt 11,25-30.

24.06

TB

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Lễ trọng.
13,16.22-26. Lc 1,57-66.80.

25.06

CN

Chúa Nhật 12 thường Niên. 20,10-13; Mt.10,26-33.

29.06

TN

Thánh Phêrô và Thánh Phaol ô tông đồ. Lễ trọng.
12,1-11; Mat 16,13-19.

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
Phân ưu
 Chị Maria Ngô Thu Hường (Norden) đã qua đời ngày 14.02.2017 tại Bremen. Hưởng
dương 31 tuổi.
 Ông Phêrô Trương Sọi (thường được gọi là ông Sồi) là thân phụ của các anh chị Thanh,
Lợi, Hòa , Vinh .... đã qua đời ngày 21.02.2017. Hưởng thọ 90 tuổi.
Xin phân ưu cùng quý tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận linh hồn Maria và Phêrô vào Nước Hằng Sống của
Chúa.

Đóng góp
Trẻ em mồ côi, người nghèo: Ẩn danh (Recklinghausen) 100 €
Người già: Ẩn danh (Lingen) 200 €; ẩn danh (Beckum) 100 €.

Hành hương Xuyên Việt từ 08.-22.02.2017
Kể từ lúc mình ghi tên tham dự chuyến hành hương này, tâm hồn không an, một quyết
định nhanh chóng đặt vé về trước hai tuần ăn tết Việt Nam luôn. Vui vẻ cái tết xong, cũng
chưa an tâm, rủ mấy anh chị em trong nhóm HL bay ra Hà Nội trước hai ngày, tới khách
sạn Hanoi Chic 18 Hàng Hòm là địa điểm tập trung của đoàn hành hương. Bọn mình 10 đứa
lang thang trên Phố Cổ Hà Nội, Đức Tin nóng bỏng, rủ nhau tìm cho được nhà Thờ chánh
tòa (Thánh Giuse). Người ta còn gọi là nhà Thờ Lớn. Nhóm nhỏ này đến sớm có đặt vé đi
du lịch một ngày.
Về tới khách sạn 7g tối, mừng quá đoàn đã tới đầy đủ. Vừa đúng 8g tối, hai Linh mục đoàn
xuất hiện :
- LM Huỳnh Công Hạnh SVD Đức Quốc là người tổ chức chuyến hành hương
- LM Hoàng Văn Quảng SJ Việt Nam là người hướng dẫn đoàn
- Phụ tá là chị Phạm Thị Mai Hương, Việt Nam.
Qua lời giới thiệu của Cha Hạnh, mọi người vui mừng trong những tràng pháo tay, thông
báo chương trình và phân chia nhóm cũng được rõ ràng .
15 phút gặp gỡ làm quen trước giờ nguyện kinh tối, mọi người trở về phòng nghỉ, chuẩn bị
tinh thần cho cuộc hành hương.
Sáng 09.02.2017 phái đoàn chính thức lên đường hành hương. Mở đầu: Linh Mục Giuse
Hoàng Văn Quảng dâng Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho đoàn tại nhà Thờ Chánh Tòa Hà
Nội, Thánh Lễ mở đầu cộng thêm bài giảng Lễ của Cha Quảng, làm cho mọi người thêm
Đức
Tin và thêm sức mạnh cho cuộc hành hương. Lễ xong mọi người chụp chung vài tấm hình
lưu niệm. Sau đó, chúng tôi trở về khách sạn ăn sáng. Nơi đây chỉ một vài nhân viên phục

vụ trong bếp, thế mà đầy đủ thức ăn cho 45 người, nào phở, bánh ướt, cơm chiên, xôi,
bánh mì thịt rau thoải mái. Mình cảm thấy oke. Sau bữa điểm tâm, xe bus 45 chỗ với 2 tài
xế và 1 phụ xe từ Sài Gòn ra đúng hẹn đón đoàn chúng tôi.
Bây giờ đoàn đi tham quan Chùa Một Cột. Quang cảnh nơi đây nhỏ thôi, nhưng là một di
tích văn hóa VN, phái đoàn lội bộ qua Quốc Tử Giám, gần thôi, đi bộ chừng 15 phút, nơi
đây là một di tích văn hóa Việt Nam rộng lớn và đẹp, chụp hình lưu niệm đương nhiên phải
có trong cuộc hành hương, mình tự suy nghĩ từ lúc cha mẹ mình sanh ra cho tới giờ mới
được chiêm ngưỡng tận mắt, tuy là đã được học qua sử lý, mê mẩn trong Quốc Tử Giám
này không muốn đi, thế rồi cũng đành chia lìa, bám theo đoàn. Tới nhà hàng ăn cơm trưa
mà Cha Quảng đã liên hệ đâu vào đó. Cơm trưa xong phái đoàn tham quan Hồ Tây và Hồ
Hoàn Kiếm, khí hậu miền Bắc thật thích hợp trong lúc này mát và êm dịu, thả bộ trên bờ
hồ thật thơ mộng, lâu lâu lại một vài pô hình lưu niệm, tuyệt vời làm sao đấy. Giờ lại đến,
phái đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi, chiều được tự do tham quan phố cổ Hà Nội, tối lại
được đi xem múa rối. Một ngày đã trôi qua, Chân thành cám ơn hai cha : Giuse Huỳnh
Công Hạnh SVD và Giuse Hoàng Văn Quảng SJ đã nhiệt tình phụng vụ cho đoàn, phái đoàn
cũng không quên ơn chị Phạm Thi Mai Hương.
Hôm nay ngày 10.02.2017, 5g sáng mọi người được tham dự Thánh Lễ tại nhà Thờ Lớn
Giuse Hà Nội, Quý Cha đồng tế dâng Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho phái đoàn hành
hương xuyên đất Việt. Thánh Lễ xong chúng tôi trở về khách sạn thu dọn hành lý, từ giã
phố cổ Hà Nội, mỗi người đã có sẵn gói bánh mì và trái cây ăn sáng mang theo. Sau hơn
hai tiếng, đoàn đã có mặt tại vịnh Hạ Long, nhờ sự xếp đặt của Cha Quảng và chị Hương,
phái đoàn lên tàu nhanh nhẹ ra khơi. Tường thuật tới đây mình không lãng mạn trên Vịnh
Hạ Long thì không được rồi, hơn nửa đời người mình chỉ được nghe và xem trên phim ảnh,
nay được tận mắt chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt vời của đất nước mình, các bạn biết
không, khoảng khắc ngắn thì mình đã thả hồn lơ lửng nơi đây, nào là tiếng máy tàu chạy,
mặt nước phẳng lặng, tiếng gió nhè nhẹ kèm theo làn sương mát lạnh, trước mắt thì núi,
đá nối đuôi vươn mình trên biển. Thôi mình tạm ngưng lãng mạn nơi đây
để tường thuật tiếp. Giờ cơm trưa đã tới, chúng tôi ăn cơm đạm bạc trên tàu, ấy thế mà
bữa cơm thật ngon miệng, thay vì ăn xong, nghỉ ngơi một tý, không, chụp hình sao bỏ qua
được, vui nhất là các chị nhà mình, chụp em một cái, có chị lại kêu to (bắt chước miền Bắc)
cho em một phát. Tới đây thì mình muốn cười to lên.Thế rồi con thuyền quay vào bến, mọi
người ngậm ngùi luyến tiếc. Cả phái đoàn đang thinh lặng tiến vào bờ, bỗng nhiên thấy
Cha Quảng và Cha Hạnh lên tiếng chào Đức Cha, thì ra phái đoàn Giám Mục Bà Rịa cùng
lúc vào bờ chung, giây phút lên bờ càng vui hơn. Các Cha và hai Giám mục đã quen biết
nhau, con cái xúm tới hỏi thăm, chụp hình lưu niệm, sự kính trọng và quý mến tràn ngập
lúc này. Thế rồi cũng phải vẫy tay chào nhau, tràn đầy cảm động. Phái đoàn lên xe đi tới
tòa Giám Mục Phát Diệm đúng 7g tối. Trung tâm hành hương đã chuẩn bị cơm tối xong.
Phái đoàn cùng ăn. Sau đó Cha giám Đốc trung tâm mời mọi người về nhà khách nghỉ hai
đêm tại tòa Giám mục.
Một TDV ghi (NVTHL)
Xin đón xem những ngày kế tiếp trong TTMV kỳ tới.

Thư Mục Vụ
Kính chào quý Ông Bà, quý Bác cùng quý Anh Chị Em
và các cháu Thiếu Nhi thương mến!
Thời gian vùn vụt qua nhanh
Mới ngày nào đó, sắp thành hăm lăm
Tuổi đời linh mục chuyên chăm
Tuổi đời cuộc sống cần làm nhiều hơn.
Chúa thương ban xuống muôn ơn
Lòng con cảm tạ hát đờn Chúa nghe.

Vâng, vào ngày 20 tháng 4.2017 tôi sẽ tròn 25 năm linh mục. Trong suốt hành trình này,
nếu không có Chúa đồng hành, nếu không có Mẹ chở che, cuộc đời tôi sẽ ra sao? Nhìn lại
quãng đường đời cũng như tuổi linh mục, tôi phải khẳng định rằng Đường Đi Có Chúa,
Người luôn đồng hành bên tôi. Dù tôi có lỡ miệng, xẩy chân, hoặc có làm gì trái ý Người đi
chăng nữa,... nhưng những khiếm khuyết đó đã dần dần giúp tôi nhận ra "tiếng nói" của
Người hướng dẫn và dạy bảo trên con đường thăng tiến nhân bản. Tôi chắc rằng mình vẫn
chưa hoàn thiện, nhưng xin Chúa hướng dẫn con từng ngày, và xin quý Ông Bà Anh Chị Em
cùng các Cháu Thiếu Nhi cầu nguyện cho tôi để mỗi ngày một hoàn thiện hơn.
Thời điểm chuẩn bị lễ tạ ơn Ngân Khánh Linh Mục của tôi lại rơi vào mùa Chay. Nó nhắc
nhở tôi, cùng nhắc nhở chúng ta một lòng sám hối về những lỗi phạm với Thiên Chúa và
tha nhân, để lòng trí bình an mừng lễ Phục Sinh, đồng thời mừng lễ tạ ơn trong ngày thứ
bảy 22.04. sắp tới.
Dịp này có cha bạn cùng lớp chịu chức với tôi là cha Michael Heinz SVD sẽ về
Neuenkirchen-St. Arnold để cùng dâng lễ tạ ơn. Cha từng là nhà truyền giáo ở Châu Mỹ La
Tinh nhiều năm trời, có 6 năm nằm trong Ban Điều Hành Dòng Ngôi Lời quốc tế trụ sở tại
Roma và bây giờ cha là Giám Đốc cơ quan Adveniat có trụ sở tại Essen. Nhắc tới cha là
nhắc tới người đồng hành. Dù mấy chục năm không gặp lại, nhưng tâm trí vẫn biết mình
cùng thụ phong linh mục một ngày. Tôi chân thành cám ơn cha.
Nhưng những người đồng đành lâu dài trong tuổi đời linh mục của tôi lại là các cộng đoàn
cùng quý ban ngành. Chúng ta có cùng tiếng nói, có cùng một niềm tin, có cùng ước mơ
xây dựng cộng đoàn, nhưng cách diễn tả có sự khác biệt. Chính sự khác biệt này làm nên
đa dạng của cộng đoàn. Tôi chân thành cám ơn tất cả mọi người cách này hay cách khác
đã kiên nhẫn với tôi.
Ước mong sao ngày lễ tạ ơn Ngân Khánh Linh Mục của tôi là:
- Ngày mừng cộng đoàn đã nhẫn nại với tôi,
- Ngày mừng cộng đoàn xum tụ bên nhau người với người.
- Ngày mừng cộng đoàn có những bước truyền giáo tuyệt vời.
Để được như vậy, tôi xin:
- Quý Ông Bà Anh Chị Em cùng các cháu tham dự đông đủ.
- Mỗi người mang hành trang yêu thương và vui tươi tới.
- Cùng cộng tác tích cực theo sự hướng dẫn của Ban Tổ Chức.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta với những chuẩn bị bề ngoài cũng như bề
trong cho ngày lễ được tốt đẹp.
Lm tuyên úy

THÔNG TIN CỘNG ĐOÀN
Lớp Thêm Sức niên khóa 2017/2018
Trung Tâm Mục Vụ đự định mở lớp Thêm Sức cho các em từ 14 tuổi vào mùa thu năm
2017. Để biết được con số các em tham dự có đủ để tổ chức lớp này hay không, xin quý
phụ huynh ghi danh cho các em tới ngày 15.05.2017 qua anh thư ký (Thái Braun) với
những phương tiện sau đây: ĐT: 05975-242454; Handy: 01520-1930 666 hay là qua
email: trungtammucvu@gmail.com
Tĩnh Tâm Phục Sinh
Kính gởi: - Ban Đại Diện các Cộng Đoàn, Ban ngành đoàn thể thuộc Liên Giáo Phận
Münster & Osnabrück.
Quý Ông Bà, Cô Bác, Anh Chị Em cùng các Cháu.
Trong hành trình rao giảng, Chúa Giêsu luôn khuyên nhủ các môn đệ của Ngài: anh em hãy
cầu nguyện luôn kẻo sa chước cám dỗ. Trong Tin Mừng, Thánh Marcô có thuật lại việc Chúa

Giêsu cùng các môn đệ sau một ngày làm lụng vất vả, Chúa nói với các môn đệ: “Anh em
hãy lánh riêng đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6:31). Giáo Hội học
phương thức của Chúa, cũng luôn chuẩn bị cho con cái của mình có những giờ nghỉ ngơi để
lấy thêm sức mạnh cho đời sống tâm linh, mà chúng ta thường gọi là TĨNH TÂM.
Mục đích của những ngày tĩnh tâm Tam Nhật Thánh là để chuẩn bị tâm hồn cho các Kitô
hữu bước vào Tuần Thánh và đón nhận niềm vui Chúa Giêsu Phục Sinh. Căn cứ vào giáo
luật trong những ngày nầy những tham dự viên sẽ được hưởng ân toàn xá với điều kiện (1).
Chính vì thế Ban Chấp Hành Liên Giáo Phận trân trọng kính mời Quý Ông Bà, Cô Bác, Anh
Chị Em cùng các Cháu bớt chút thời gian tham dự Tam Nhật Thánh dưới sự hướng dẫn của
Cha Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ Dòng Phanxicô đến từ Roma.
Chủ đề: "Như Thầy đã yêu thương" (Ga 13,34; 15,12)
Tam Nhật Thánh được tổ chức từ ngày 14. - 16.04.2017 tại Trung Tâm Mục Vụ
Emsdettener Str. 242A, 48485 Neuenkirchen
Lệ phí ghi danh 30,00 € / người lớn; 25,00€ / trẻ em từ 11 -15 tuổi trở lên. Trẻ em dưới 11
tuổi miễn phí.
Để chuẩn bị và tổ chức được tốt đẹp xin Quý Ông Bà, Cô Bác, Anh Chị Em cùng các Cháu
vui lòng ghi danh trước ngày 26.03.2017.
Mọi chi tiết liên hệ và ghi danh xin vui lòng liên lạc:
Ông Gioakim Nguyễn Bá Tiên
Điện thoại số: 05401.46757 hoặc eMail. duytam2008@gmail.com
Hoặc: Ông Anh Đào Trọng Anh
Handy: 0176.23753577. eMail: adaotrong@googlemail.com
Và chuyển tiền qua: Anh Dao Trong
KontoNr: 916 535 301 BLZ: 2501 0030
IBAN: DE51 2501 0030 0916 5353 01
BIC: PBNKDEFF
Khi chuyển tiền xin vui lòng ghi rõ TNPS 2017 và tên tham dự viên.
Xin Chúa chúc lành cho từng người, từng gia đình trong Mùa Chay Thánh 2017 này.
Trân trọng kính mời.
Thay mặt Ban Chấp Hành Liên Giáo Phận.

Gioakim Nguyễn Bá Tiên
Chủ tịch BCH/LGP
(1)

Chương IV: CÁC ÂN XÁ theo sách Hướng dẫn Giáo Luật – Dành cho Giáo Dân, (ân toàn
xá với điều kiện) do Linh Mục Joseph Bùi-Đức-Tiến, tiến sĩ Giáo Luật có ghi như sau:
(4) Hiện diện tham dự Nghi Thức Thờ Kính Thánh giá vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và
hôn kính Thánh giá trong Nghi thức này.
(6) Hiện diện tham dự tuần cấm phòng (tĩnh tâm) ba ngày liên tiếp.
Khóa ca trưởng 2017
Chương trình huấn luyện kéo dài 4 năm. Mỗi năm một tuần học rất nhiều do quý thầy từ
Hoa Kỳ sang hướng dẫn. Năm nay là năm cuối. Thời điểm sẽ là tuần bát nhật Phục Sinh:
17.-23.04.2017 (từ chiều tối thứ hai đến Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương Xót).Lệ phí:
130 €.

Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Linh Mục
(Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Lm. cha Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD)
Những lần trước dù thánh lễ lớn hay nhỏ, đông người hay ít người, chúng ta có ngay nhà
thờ bên cạnh Trung Tâm Mục Vụ. Vì nhà thờ cũng như nhà dòng Ngôi Lời trong thời gian
qua đã bị sụp đổ để được xây dựng nên một quần thể mới, nên Thánh lễ mừng Ngân Khánh
Linh Mục sẽ được cử hành tại:
Nhà thờ giáo họ St. Josef, Kirchstrasse 9,
48485 Neuenkirchen (cách Trung Tâm Mục Vụ có 1,1 km).
Chúng ta có thể đi bộ (chừng 10 tới 15 phút). Xin mọi người đậu xe tại TTMV, vì nơi nhà
thờ không có nhiều bãi đậu xe.
Để tiện việc sắp xếp cho ngày lễ tổ chức được tốt đẹp, xin tất cả quý Ông Bà, Cô Bác, Anh
Chị Em cùng tiếp tay với Ban tổ chức chúng tôi bằng cách hồi báo cho chúng tôi biết con số
tham dự trong cộng đoàn trước thời hạn 31.03.2017.
Mọi chi tiết xin liên lạc qua Cha Tuyên uý hoặc qua Ban Chấp Hành như sau:
Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD,
Tel: 05973-40255; eMail: hchsvd@gmail.com
Chủ tịch Ban Chấp Hành: Gioakim Nguyễn Bá Tiên
Tel: 05401-46757; Email: duytam2008@gmail.com
Hoặc Phó Chủ tịch: Đào Trọng Anh
Handy: 0176.23753577. eMail: adaotrong@googlemail.com
NB: (1) Chương IV: CÁC ÂN XÁ trong sách Hướng dẫn Giáo Luật – Dành cho Giáo Dân, (ân
toàn xá với điều kiện) do Linh Mục Joseph Bùi-Đức-Tiến, tiến sĩ Giáo Luật có ghi như sau:
(14) Thánh lễ trong dịp kỷ niệm 25 năm, 50 năm và 60 năm ngày thụ phong Linh mục, với
điều kiện đương sự ý thức lập lại trước mặt Chúa ý của lời tuyên hứa của ngày thụ phong:
hứa chu toàn bổn phận cách trung thành trong ơn gọi. Nếu Thánh lễ được cử hành trọng
thể, thì cả những người tham dự Thánh lễ cũng được nhận hưởng ân toàn xá.
Huấn Luyện Huynh Trưởng 2/2017
Trong cuối tuần đầu tháng 3 vừa qua có số đông các em đã tham dự khóa huấn luyện HT
1/2017. Trong cuối tuần thứ 2 của tháng 5 từ ngày 12.-14.05.2017 sẽ có khóa huấn luyện
HT 2/2017. Xin các bạn trẻ ghi danh nơi trưởng Nguyễn Quốc Bảo (Tel: 0251-3909706;
Handy: 0178- 2140617; qbm@muenster.de).
Họp Ban Đại Diện và các ban ngành
Từ đầu năm đến nay các cộng đoàn đã, đang và sẽ bầu các Tân Ban Đại Diện Cộng Đoàn.
Các Tân Ban Đại Diện cùng các ban ngành sẽ cùng họp mặt vào cuối tuần thứ 3 của tháng
5 từ ngày 19.-21.05.2017 tại Trung Tâm Mục Vụ. Xin quý ban lưu tâm vào thời điểm trên.
Đại Hội Công Giáo 2017
Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Đức trân trọng kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em, các bạn
trẻ và các cháu thiếu nhi đến tham dự Ðại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 41 với chủ đề
“Laudato Si / Hãy ngợi khen Chúa” được tổ chức từ ngày 03.06.2017 đến ngày 05.06.2017
tại
Frankenstolz Arena & Berufschule
Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg.
Thuyết Trình Viên: Cha Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFMConv đến từ Roma.
Đại Hội sẽ không nhận các ghi danh sau khi hết thời hạn đến ngày 07.05.2017.
Có những cách đóng lệ phí tham dự như sau:
1. Lệ phí tham dự viên ghi danh đến ngày 07.05.2017: Từ 4 đến 9 tuổi: 20€ - Từ 10
tuổi trở lên: 30€ có phiếu ăn và nghỉ đêm

2. Lệ phí tham dự viên khi đến ĐH và ghi danh tại quầy ĐHCG: Từ 4 đến 9 tuổi: 25€
- Từ 10 tuổi trở lên: 50€ có phiếu ăn và nghỉ đêm
3. Ủng hộ: Để giúp đỡ Liên Đoàn trang trải chi phí cho những ngày Đại Hội tham
dự viên khi đến ghi danh tham dự ĐH tại quầy ĐH và không có phiếu ăn và
không nghỉ đêm lại trong ĐH: Từ 4 đến 9 tuổi: 0€ - Từ 10 tuổi trở lên: 10€.
Xin Quý Tham Dự Viên Ghi Danh lưu ý:
-

Nơi nghỉ đêm xin mang theo túi ngủ.
Xin các tham dự viên nhận phòng như thế nào, thì ra về cũng xếp bàn ghế lại như vậy.
Đề phòng hoả hoạn, xin đừng nấu ăn trong phòng, vì chính quyền sở tại cấm.
Xin mang theo thẻ khám bệnh đề phòng khi đau ốm.
Nếu có y phục khăn đống, áo dài Việt Nam, xin mang theo để mặc trong các Thánh lễ và
rước kiệu.
- Nữ trang, đồ vật quý giá, tiền: xin mang theo trong người. Ban Tổ chức không chịu trách
nhiệm khi bị mất.
- Thú vật không được mang đến khuôn viên nơi tổ chức Đại Hội.
- Các tham dự viên ghi danh và đóng lệ phí nơi Cộng Đoàn của mình.
Sau đó mỗi cộng đoàn trưởng sẽ thông báo về:
Ông chủ tịch Gioakim Nguyễn Bá Tiên
Điện thoại số: 05401.46757 hoặc eMail. duytam2008@gmail.com
Hoặc: Ông nội vụ Đào Trọng Anh
Handy: 0176.23753577. eMail: adaotrong@googlemail.com
Và chuyển tiền qua: Anh Dao Trong
KontoNr: 916 535 301 BLZ: 2501 0030
IBAN: DE51 2501 0030 0916 5353 01
BIC: PBNKDEFF
Khi chuyển tiền xin vui lòng ghi rõ DHCG 2017 và tên tham dự viên.
Trại Hè 2017
Năm nay lần đầu tiên khi chính thức thông báo ghi danh trại hè được tổ chức từ ngày 23.30.07.2017, thì chưa đầy một tuần số các em ghi danh đã đủ, mặc dù thời hạn ghi danh
còn vài tháng nữa. Xin cám ơn quý phụ huynh đã mau chóng ghi danh cho con em. Như đã
thông báo cách này hay cách khác, khuôn viên nhà dòng đã được phá đi trong mùa hè vừa
qua và nay đang được xây dựng lại cho mục đích khác, nên các phòng ốc trong mùa hè này
có giới hạn. Nay Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen chính thức thông báo tới những ai còn
muốn ghi danh cho con em mình, thì xin kiên nhẫn đứng vào danh sách chờ đợi. Xin chân
thành cám ơn.

Lời Chúa Trong Tháng
"Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng
chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?"
(Lc 24,32)

LòCH TRÌNH THAÙNH Leã
03.-05.03

CT

TTMV Neuenkirchen, Huấn luyện Huynh Trưởng 1/2017

05.03

CN

CĐ Đức Mẹ Fatima, TTMV Neuenkirchen, 14g00 Giải tội, 15g00
Thánh lễ.

11.03

TB

CĐ Thánh Giuse thợ, Osnabrück, Hl. Familie, Voxtruper Str. 83,
11g00 Thánh lễ giỗ bà Maria Nguyễn Thị Hạnh.

12.03

CN

CĐ Thánh Phêrô Đa, Oldenburg, St. Marien, Friesenstr. 15, 14g00
GT, 15g00 Thánh lễ.

18.03

TB

CĐ Các Thánh TĐVN, Norden, St. Ludgerus Osterstr. 20, 14g00
Giải tội, 15g00 Thánh lễ.

19.03

CN

CĐ Thánh Giuse, Bremen, St. Hildegard,
14g30 GT, 15g30 Thánh lễ.

25.03

TB

CĐ Thánh Martinô, Emden, St. Walburga, Hermann-Löns-Str. 9,
14g00 GT, 15g00 Thánh lễ.

26.03

CN

CĐ Thánh Phanxicô Xavie, WHV, St. Willehad, Bremer Str. 55,
14g30 Giải tội, 15g30 Thánh lễ.

02.04

CN

CĐ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Papenburg, St. Josef,
Grader Weg 66, 14g00 GT, 15g00 Thánh lễ.

08.04

Alfred -Faust Str. 45,

CĐ Thánh Tâm, Beckum, Kapelle der Liebfrauen,Anto-niusstr. 09,
15g00 Thánh lễ. 14g00- GT tại St. Stephanus.

09.04

CN

CĐ Thánh Mẫu, Münster, St. Gottfried, Düesbergweg 133, 14g00
GT, 15g00 Thánh lễ.

14.-16.04

CT

TTMV Neuenkirchen, Tĩnh tâm tam nhật Vượt Qua.

16.04

CN

TTMV Neuenkirchen, 10g30 Đại Lễ Phục Sinh.

17.-23.04

CT

TTMV Neuenkirchen, Khóa Ca Trưởng.

22.04

TB

TTMV Neuenkirchen, Mừng Ngân Khánh Linh Mục cha tuyên úy
Giuse. 10g30 Thánh lễ tạ ơn tại St. Josef, Kirchstrasse 9, 48485
Neuenkirchen-St. Arnold.

23.04

CN

TTMV Neuenkirchen, 10g30 Đại Lễ kính Lòng Chúa TX (cha
Nhuệ OFMConv giảng thuyết)

24.-26.04

Khóa ca trưởng hành hương Đức Mẹ Fatima kết thúc khóa học
khởi đầu từ tháng 8.2013 cho đến nay.

01.05

CĐ Thánh Giuse thợ, Osnabrück, Hl. Familie, Voxtruper Str. 83,
11g30 Giải tội, 12g00 Thánh lễ Bổn Mạng CĐ.
Đặc trách mục vụ: Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD
Emsdettener Str. 242A , 48485 Neuenkirchen.
Tel: 05973-40255; E-Mail: hchsvd@gmail.com
Thư ký mục vụ: Thái Braun Tel: 01520-1930666 (18h-20h)
E-Mail: trungtammucvu@gmail.com
CT/ BCH Nguyễn Bá Tiên. Tel: 05401-46757; Email: duytam2008@gmail.com

