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LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06
LỜi Chúa Trong Tháng
" Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống " (Ga 6,55)
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.

LỊch Trình Thánh LỄ
03.-05.06

CT

Aschaffenburg, Đại Hội Công Giáo VN tại Đức, Seidelstr. 2,
63741 Aschaffenburg.

16.-18.06

CT

TTMV Neuenkirchen, Tĩnh Tâm kính Lòng Chúa Thương Xót.

18.06

CN

TTMV Neuenkirchen, 10g30 Đại Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa và rước
kiệu.

24.06

CĐ Thánh Phêrô Đa, Oldenburg, St. Marien, Friesenstr. 15, 14g00 GT,
15g00 Thánh lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn

25.06

CĐ Thánh Tâm, Beckum, Kapelle der Liebfrauen, Antoniusstr. 09, 15g00
Thánh lễ bổn mạng cộng đoàn. 14g00 Giải tội tại St. Stephanus.

30.06.02.07

Họp mặt các ca đoàn trong liên giáo phận tại giáo xứ St. Ludgerus,
Osterstraße 20, 26506 Norden

08.07

TB

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

09.07

CN

CĐ Đức Mẹ Fatima, TTMV Neuenkirchen, 10g30 Thánh lễ cộng đoàn.

14.-20.07

CT

Hành hương Đức Mẹ Fatima.

21.-23.07

CT

TTMV Neuenkirchen, Huynh trưởng chuẩn bị trại hè

23.-30.07

CT

TTMV Neuenkirchen, Trại hè thiếu nhi.

23.07

CN

TTMV Neuenkirchen Từ 13g30 Đón tiếp thiếu nhi. Lúc 16g00 có Thánh lễ
khai mạc trại hè. Xin mời quý phụ huynh cùng tham dự với các em lễ khai
mạc và bế mạc trại hè.

30.07
CN
TTMV Neuenkirchen 10g30 Thánh lễ bế mạc trại hè.
Báo trước: (Nếu không có gì trở ngại vào phút cuối):
05.08: Norden; 06.08: Osnabrück; 19.08: Papenburg; 20.08: Münster; 26.08: Emden;
27.08: Wilhelmshaven.

01.06

TN

Thánh Justinô, tử đạo (khoảng 165). Lễ nhớ.
CVTĐ 22,30;23,6-11. Phúc Âm: Gioan 17,20-26.

02.06

TS

Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, tử đạo tại Rôma (303).
Bài đọc: CVTĐ 25,13-21.;Gioan 21,1.15-19.

03.06

TB

Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo tại Ugan-da Lễ nhớ.
CVTĐ 28,16-20,30-31. Gioan 21,20-25.

04.06

TN

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ trọng.
CVTĐ 2,1-11; 1 Côrintô 12,3b-7.12-13. Gioan 20,19-23.

05.06

TS

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
CVTĐ 10,34-35.42-48a ; Êphêsô 4,1b-6. Gioan 15,26-16,3.12.15.

06.06

TB

Thánh Norbertô, sáng lập dòng, giám mục ở Magdeburg (1134).
Tôbia 2,9-14. Marcô 12,13-17.

11.06

CN

Lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ trọng.
Xh 34,4b.5-6.8-9; 2 Côrintô13,11-13. Gioan 3,16-18.

13.06

TB

Thánh Antôn Pađôva, linh mục dòng, tiến sĩ Hội Thánh (1231). Lễ nhớ.
2 Côrintô 1,18-22. Mt 5,13-16.

15.06

TN

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Lễ trọng. Đnl 8,2-3.14b-16a; 1
Côrintô 10,16-17. Gioan 6,51-58.

18.06

CN

Chúa Nhật 11 thường Niên.
Xh 19,2-6a; Rôma 5,6-11. Mt 9,36-10,8.

23.06

TS

Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ trọng.
Đnl 7,6-11; 1 Gioan 4,7-16. Mt 11,25-30.

24.06

TB

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Lễ trọng.
Is 49,16; CVTĐ 13,16.22-26. Lc 1,57-66.80.

25.06

CN

Chúa Nhật 12 thường Niên.
Giêrêmia 20,10-13; Rôma 5,12-15. Mt 10,26-33

29.06

TN

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Lễ trọng.
CVTĐ 12,1-11; 2 Timôthêô 4,6-8.17-18. Mt 16,1319.

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
Phân ưu
 Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hoan - anh họ của bà hội trưởng hội Mân Côi Đức Quốc: Vũ
Thị Vân - đã qua đời ngày 26.05.2017. Hưởng thọ 75 tuổi. Xin phân ưu cùng gia đình bà hội
trưởng hội Mân Côi và toàn thể tang quyến
Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận linh hồn thầy cả Giuse vào Nước Hằng Sống của
Chúa.

Hành hương Xuyên Việt từ 08.-22.02.17(tiếp theo và hết)
19.02.2017 Phái đoàn tạm biệt Quy Nhơn, tiến về Nha Trang: Đoàn cùng hai Cha hiệp dâng
Thánh Lễ Chúa Nhật tại nhà thờ Mằng Lăng và ăn trưa tại đây. Nơi đây chứa đựng ân tình kính
nhớ của Thánh Anrê Phú Yên, cũng như cho chúng tôi thấy được gốc tích chữ quốc ngữ (Việt
Nam). Cha xứ cho mình chụp vài tấm hình lưu niệm thật đẹp, ngài sưu tầm toàn đồ cổ, cộng
thêm nhiều loài vật thật đẹp, ý là cho mọi người tới tham quan chụp hình. Đường về Nha Trang
còn xa, phái đoàn lên đường, ghé vào nhà thờ mà Thánh Anrê Phú Yên được rửa tội, phải đi
qua đập nước dài và nguy hiểm quá! Thôi lên đường tới khu du lịch Ghềnh Đá Dĩa (Tỉnh Phú
Yên). Lên xe về khách sạn Palm Beach (Nha Trang).

Mình đã tới Nha Trang, đoàn nghỉ laị đây một đêm. Tại đây mình gặp được gặp Cha Huân SVD
bên Paraguay về, sự xum họp bất ngờ, thêm một vài người bạn ở Nha Trang. Hơn nữa, Cha
Hạnh cũng thuộc dòng Ngôi Lời, Cha con nhanh chân vào thăm Cha Giám Tỉnh và các Cha tại
nhà dòng Ngôi Lời Nha Trang VN. Cuộc gặp gỡ thật đầm ấm thân mật, tràn đầy ý nghĩa Truyền
Giáo. Tạm biệt Cha Giám Tỉnh và quý Cha, chúng con đi thăm người bạn đang bị bệnh nặng,
thế rồi bao tâm tư bùi ngùi khi nhìn thấy cảnh bệnh tật ở Việt Nam. Chỉ biết cầu xin Thiên Chúa
ban ơn chịu đựng cho người bạn của mình.Trở về khách sạn nghỉ ngơi một tý, sáng mai lên
đường tiếp tục hành trình hành hương vào nam.
Sáng ngày 20.02.2017 phái đoàn ngậm ngùi từ giã Nha Trang, hình như có gì lưu luyến nơi đây.
Phải chăng là thành phố quá đẹp, cuộc sống nơi đây quá sung túc, chứa đựng đầy tình yêu? Tuy
vậy, đoàn cũng phải vẫy tay chào Nha Trang. Chúng tôi tiến về viếng Đức Mẹ Tà Pao. Vội vã
vài chén cơm cho xong, từng bước, từng bước leo lên với Mẹ, phái đoàn đã được tham dự
Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện dưới chân Mẹ trên đồi cao, thật sốt sáng và trang nghiêm. Giờ
đây đoàn lại phải tạm biệt Mẹ Tà Pao, để về với Mẹ Bãi Dâu.
Ngày 21.02.2017, Vũng Tầu thân yêu, mình lại phải chia tay Đức Mẹ Bãi Dâu và Đồi Kitô Vua
vào sáng sớm. Đoàn tới với Mẹ La Mã (Bến Tre) Dâng Lễ Đồng Tế và ăn cơm trưa ở đây .
Vừa đúng giờ ngọ, đoàn đã tới với Mẹ Hằng Cứu Giúp La-Mã Bến Tre, Địa Phận Vĩnh Long.
Một trung tâm hành hương tràn đầy nhựa sống và đầm ấm tình người, khó quên trên con đường
bước tới với Mẹ La-Mã.
Vì đường hẹp xe bus lớn không vào được nơi chúng tôi đến hành hương, nên đành chen chúc
nhau trong hai chuyến xe bus nhỏ. Tạ ơn Chúa! Thế rồi Mẹ La Mã cũng phù hộ cho cả đoàn
được đến nơi và dâng lễ. Cơm trưa và nghỉ ngơi đã xong, chúng tôi lên đường tới Cần Thơ. Tới
khách sạn Cần Thơ, đoàn dùng cơm tối trên thuyền tại bến Ninh Kiều, bữa cơm tối cuối cùng,
mọi người coi như là bữa tiệc chia tay, có văn nghệ giúp vui, thuyền rời bến lênh đênh trên
sông, thật thoải mái vui nhộn làm sao đấy. Tuy thế được vài tiếng rồi lại lên bờ về nghỉ. Sáng
mai chúng tôi lên đường tới Tắc Sậy viếng mộ Cha Trương Bửu Diệp.
Ngày 22.02.2017 điểm cuối cùng cho cuộc hành hương xuyên đất Việt: Tắc Sậy, Cha Trương
Bửu Diệp. Đoàn ngưng lại đây 4 giờ, và trở về Sài Gòn vào lúc 21g cùng ngày. Mọi người ai
nấy đều có lời chia sẻ cám ơn hai Cha, chị Hương và tất cả mọi người cùng đồng hành với đoàn
trong chuyến hành hương xuyên đất Việt. Mình cảm thấy giây phút chia tay nó làm sao đấy !!!
Nhớ lại cả hành trình 15 ngày với thời tiết thay đổi khác nhau có làm cho một số người trong
đoàn đôi lúc ho hắng, hoặc cảm lạnh, nhưng cả đoàn vẫn nâng đỡ và khuyến khích nhau đi trọn
hành trình! Thậy quý và hiếm để có thể tham dự một hành trình vừa có giá trị trong đời sống
đức tin, lại có giá trị trong phần kiến thức hiểu biết những phong cảnh đẹp trên quê hương Việt
Nam.
Ngoài ra, quý bác và các anh chị sống chan hòa trong những ngày qua. Xin chân thành cám ơn
nhau và tới Trung Tâm Đắc Lộ là điểm dừng cuối cùng để mọi người lại vội vã chào nhau trên
đất Việt và một ngày gần đây lại gặp nhau trên xứ người. Chúc mọi người ân sủng và bình an
trong tâm hồn.
Một TDV ghi (NVTHL)

Mừng Ngân Khánh Lm. Cha Tuyên Úy Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD
Về đây... về đây... đó là một sự ăn khớp đặc biệt như có ai đã sắp đặt cho ngày vui mừng hân
hoan, mừng Ngân Khánh Linh Mục của Cha Tuyên Úy Huỳnh Công Hạnh SVD, qua bài hát
"Về đây nghe em" của nhóm tam ca trong chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn.
Vâng, vào ngày 22.04.2017 từ khắp muôn phương mọi người cùng tề tựu về trung tâm mục vụ
Neuenkirchen để tham dự Thánh Lễ long trọng này. Có những người đã phải thức dậy từ rất
sớm để lên đường cho kịp giờ. Một số anh chị em trong ca đoàn tổng hợp cũng lo phận sự đến
từ sáng sớm để hòa nhập với nhóm của khóa ca trưởng đã có mặt nơi đây từ những ngày qua,
cùng nhau tập dượt cho buổi lễ. Từ mọi phía sao mà ai nấy đều xôn xao chào hỏi, cười nói rộn
ràng vui thế! Tôi có dịp quan sát mọi người, từng lớp già trẻ lớn bé như đều mong chờ ngày
hôm nay để một công hai chuyện... trước là mừng Cha... sau là chúng con được tám chuyện
thỏa thuê sau lâu ngày

không gặp. Các ban ngành đảm nhận công tác đều tất bật lo tìm "quân" của mình để tập vào
hàng ngũ cho quy củ. Nào là các bô lão chiêng trống, các bà các cô dâng của lễ đâu vào đó
nghiêm chỉnh trong tư thế chuẩn bị. Các em bé dâng hoa theo thứ tự sắp xếp của các chị hướng
dẫn, với những bó hoa muôn màu sắc xinh tươi trong tay bước đi nhịp nhàng theo tiếng nhạc.
Bên cạnh đó vang lên tiếng hát thật hùng mạnh của các ca viên với một đội ngũ đông chưa từng
có. Thật đặc biệt và qúy báu, lần này có sự hiện diện của thầy Phạm Đức Huyến tuy tuổi tác đã
cao, và hai thầy Hùng điều khiển ca đoàn tổng hợp. Mà rất lạ một điều là... sao trong bao nhiêu
lớp người không thấy bóng dáng Cha Tuyên úy nhỉ ??? Sự thường thì Cha hay tươi cười "tạt"
ngang từng nhóm để hỏi thăm tình hình diễn tiến ra sao, đã ổn chưa? Hình như "cô dâu" còn
bận trang điểm, sửa sang lại dung nhan trước giờ lễ chăng??? Chắc là ngày hôm nay "cô dâu"
hồi hộp lắm thì phải??? Tôi có cảm tưởng và so sánh thế, tựa như một đôi hôn phổi mừng 25
năm lễ bạc. Cha Tuyên Úy thì 25 năm đời Linh Mục. Và rồi giờ cử hành Thánh Lễ cũng đã đến.
Trong nhà thờ đã chật cứng người và có một số người phải đứng. Hôm ấy phải công nhận rằng
Cha Tuyên Úy của chúng ta thật oai nghiêm, trịnh trọng trong đoàn rước cùng với các Cha, các
Thầy đồng tế. Các bô lão, ban dâng hoa... tiến lên cung thánh với bài Ca nhập lễ "Tri Ân 25
năm Hồng Ân" của Linh Mục Nhạc sĩ - nhân vật chính của ngày hôm đó. Tiếng nhạc du dương
thật êm tai đưa tâm hồn mọi người cùng hướng về Chúa. Mọi diễn tiến trong Thánh Lễ thật là
rập ràng và long trọng. Đến phần cuối Thánh Lễ là những lời phát biểu của cha xứ Đức, cha Đại
Diện Liên Tu Sĩ Việt Nam, ông thị trưởng tại Neuenkirchen và ông chủ tịch Ban Chấp Hành
LGP Münster & Osnabrück xen lẫn những tràng pháo tay vang rền. Và cũng không thể thiếu
phần tâm tình tri ân của Cha Tuyên Úy thật lắng đọng và đầy cảm xúc.
Khi Thánh Lễ kết thúc, mọi người tâm hồn phơi phới hân hoan bước ra khuôn viên Thánh
Đường, các phó nháy bấm máy liên tục... và những câu chuyện dang dở lại được trao đổi tíu tít.
Và khi tất cả mọi người dời gót về bên hội trường của nhà Dòng, thì ôi thôi... bụng đói râm rỉ
mà bàn ăn Buffet đã dọn sẵn thật thịnh soạn trông thật hấp dẫn khó cầm lòng cái bao tử đang
khua xèng. Nhưng phải thật sự công nhận ban ẩm thực đã tốn rất nhiều công sức để hoàn thành
bữa ăn cho tất cả mọi người, và... ngon và no là lẽ tất nhiên rồi!!!
Văn nghệ thì ôi thôi...xôm tụ và đặc sắc, phong phú với đủ mọi khía cạnh. Ca vũ nhạc kịch...
màn nào cũng ấn tượng cả. Các em thì dễ thương hết ý luôn, biểu diễn với hết cả tâm hồn. Nhất
là cháu bé trai của Cha (con anh Hiệp), hát với cái miệng thật là duyên dáng, rồi đến chỗ cao
trào thì nghếch cái mặt lên qua một bên trông hay làm sao.
Rồi gần cuối phần văn nghệ cây nhà lá vườn, một nhóm tam ca 3 chị em gái đã dành tặng cho
Cha bài hát "Về Đây Nghe Em" với ba bè hòa với nhau. Ca khúc này Cha rất thích và cũng đã
từng hát qua. Bài hát đã khép lại và đánh dấu ngày Ngân Khánh Linh Mục thật tốt đẹp với câu
hát... Về đây.. về đây.....vâng, chúng con đã về đông đủ để vui mừng cùng với Cha đó...!
Một TDV

Câu chuyện phép lạ Fatima
Kính thưa quý vị và anh chị em,
Thế giới Công Giáo đã hướng về đền thánh Đức Mẹ Fatima tại Bồ Đào Nha, nhân dịp kỷ niệm
lần thứ 100 Đức Mẹ hiện ra tại đây. Dịp này, người ta đã nhắc lại vô số các phép lạ nhận được
nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria. Nhiều phép lạ đã được Giáo Hội nhìn nhận tính chất
siêu nhiên. Tiêu biểu là một phép lạ xảy ra với bác sĩ Agacio Ribeiro.
Chiều ngày 9 tháng 3 năm 1926, bác sĩ Agacio Ribeiro lái một chiếc gắn máy với tốc độ rất
nhanh về nhà. Khi còn cách nhà mình chưa đến 400m thì bổng nhiên, một chiếc lốp xe văng ra
khỏi niềng bánh xe. Ông bị ngã xuống và bị gãy một chân, gãy xương đòn, và xương bàn chân.
Ông cảm thấy đau đớn khủng khiếp và nghĩ mình sắp chết. Ông đã khấn cầu Đức Mẹ Fatima và
phó mình cho Đức Mẹ trong khi chờ chết.
Khi nhận được tin báo tai nạn xảy ra, vợ ông đã chạy ra và với lòng đầy tin tưởng, bà quỳ gối
trên đường khấn cầu Đức Mẹ cứu giúp ông.
Người ta đã chuyển ông đến phòng khám, rồi sau đó đến bệnh viện của đại học Coimbra. Sáng
hôm sau, khi tỉnh lại bác sĩ Agacio Ribeiro đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy mình không bị sốt
và không bị nhiễm trùng. Và khoa học không giải thích được hiện tượng là chân tay ông đã lành
lặn lại, nguyên vẹn như xưa. Ông có thể bước xuống giường bệnh và đi đứng bình thường,

không chút khập khiểng, không chút khó khăn nào. Joaquin Duarte Oliveira là một người Bồ
Đào Nha giàu có, sinh sống tại thủ đô Lisbon. Ông bị ung thư và nằm liệt giường đã 8 năm.
Ông đã được các bác sĩ chuyên khoa xuất sắc nhất Bồ Đào Nha chữa trị, nhưng đều thất bại.
Sau khi đọc một bài báo nói về câu chuyện kỳ diệu của bác sĩ Agacio Ribeiro, ông cảm thấy tin
tưởng và bắt đầu cầu nguyện với Mẹ Fatima để xin được lành bệnh, như Mẹ đã chữa lành cho
bác sĩ Ribeiro. Ngay chính lúc ấy, ông cảm thấy được biến đổi hoàn toàn, được chữa lành và từ
ngày hôm sau, ông sống cuộc sống bình thường như lúc chưa bị bệnh. Một tháng sau, ông đã
cùng với gia đình đi đến Fatima tạ ơn Đức Mẹ.

Thông tin CỘNG ĐOÀN
Lớp Thêm Sức niên khóa 2017/2018
Trong thời gian số ghi danh của các em không đủ cho một lớp Thêm Sức. Vì thế trong mùa thu
năm nay sẽ không có Lớp Thêm Sức nơi Trung Tâm Mục Vụ. Hẹn một năm khác.

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.
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.

Khóa kính Lòng Chúa Thương Xót
“Anh em hãy có lòng thương xót,
như Cha anh em là Đấng thương xót”. Lc 6,36
Kính mời anh chị em đến tham dự tam nhật kính Lòng Chúa Thương Xót. Được tổ chức từ
ngày: 16. – 18. 06. 2017
Chủ đề: Trong

Trái Tim Chúa

Với sự hướng dẫn bởi Lm. Giuse Nguyễn Tất Thắng, Dòng Đa Minh.
Giáo sư phân khoa Giáo luật tại ĐHGH Thánh Tôma Aquinô – Roma.
Hiện đang phục vụ Giáo triều Roma tại Bộ Dòng Tu – Vatican.
Nhân dịp nầy chúng ta cùng đào sâu, tìm hiểu và học hỏi Lòng Chúa
Thương xót qua:
1. Thiên Chúa là Tình Yêu
2. Chúa Giêsu là tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng ta
3. Chúa Giêsu biểu lộ lòng thương xót của Chúa Cha dành cho
chúng ta
4. Chúa Giêsu thương xót mọi người qua chúng ta

Mong Anh Chị Em bớt chút thời gian tham dự cùng mời gọi những người khác tham gia.
Nơi tổ Chức: Trung Tâm Mục Vụ,
Emsdettener Str. 242A;
48485 Neuenkirchen
Lệ phí ghi danh: 50,00€/người.
Trương Mục của Liên Giáo Phận MS & OS: - Anh Dao Trong IBAN: DE51 2501 0030 0916 5353 01; BIC: PBNKDEFF
Xin ghi nơi: Verwendungszweck.-(LCTX 6-2017 và tên tham dự viên).
Thời hạn chót ghi danh: ngày 04.06.2017
Ghi danh và liên lạc:
Ông Gioakim Nguyễn Bá Tiên Tel. (+49) 5401–46757;
Handy - Viber - WhatsApp (+49) 1522.9569435; eMail: duytam2008@gmail.com
Hoặc: Anh Vincentê Đào Trọng Anh
Handy - Viber - WhatsApp (+49) 171.6495971; eMail: adaotrong@googlemail.com
Xin lưu ý:
Xin vui lòng mang theo nệm hơi và túi ngủ. - Phương tiện xe lửa: Mua vé tới Bahnhof Rheine,
Neuenkirchen (Kreis Steinfurt)
Phương tiện di chuyển bằng máy bay xin vui lòng chọn nơi đến phi trường Münster /
Osnabrück (FMO) cho tiện việc đưa rước.
Để tiện dịp sắp xếp phòng ốc, xin quý tham dự viên đến TTMV trong khoảng thời gian từ
14g00 - 17g00 ngày 16.06.2017.

Ngày họp mặt các ca đoàn
Lại được tổ chức gặp mặt lần nữa tại Norden, trước khi khu vực nhà xứ St. Ludgerus được
xây dựng một quần thể mới.
Norden là vùng biển nổi tiếng ở phía Tây Bắc Đức. Dưới sự hỗ trợ của Ban Đại Diện Cộng
Đoàn Norden, các anh chị ca viên trong vùng được mời tham dự trong cuối tuần từ 30.06.02.07.2017. Xin anh chị em mang theo túi ngủ và vật dụng cá nhân cho cuối tuần.
Chúng ta sẽ sinh hoạt, tắm biển, vui chơi và cùng hát lễ trong ngày Chúa nhật trong thánh lễ
Đức Việt.
Xin quý anh chị em ghi danh trước ngày 18.06.2017 qua anh Đinh Quang Phước với địa chỉ
như sau:
Goethestr. 3 B, 27753 Delmenhorst. Tel.:04221-129855.
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

