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LỊCH PHỤNG VỤ
THÁNG 10
Tháng Mân Côi
Ý Chung: Cầu cho những người lao động và thất nghiệp.
Ý Truyền Giáo: Xin cho những người lao động được tôn trọng và bảo vệ
quyền lợi của mình; những người thất nghiệp có cơ hội góp phần vào lợi
ích chung.
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CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Êz
18,25-28; Phil 2,1-11. Phúc Âm: Mt 21,28-32. Không
cử hành lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ,
tiến sĩ Hội Thánh (1897), bổn mạng các xứ truyền
giáo.
Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ. Bài đọc: Zacharia
8,1-8 hoặc Xuất Hành 23,20-23a. Phúc Âm: Mt 18,15.10.
Bài đọc: Zacharia 8,20-23. Phúc Âm: Luca 9, 51-56.
Thánh Phanxicô Assisi, sáng lập dòng (1226). Lễ
nhớ. Bài đọc: Nêhêmia 2,1-8. Phúc Âm: Luca 9,57-62.
Bài đọc: Nêhêmia 8,1-4a.5-6.7b-12. Phúc Âm: Luca
10,1-12. Ngày cầu nguyê ̣n cho ơn thiên triê ̣u.
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Bài đọc: Baruc 1,15-22. Phúc Âm: Luca 10,13-16.
Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Bài đọc: Baruc 4,5-12.2729. Phúc Âm: Luca 10,17-24.
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Isaia
5,1-7; Phil 4,6-9. Phúc Âm: Mt 21,33-44.
Thánh Điônysiô, giám mục thành Paris và các bạn tử
đạo (sau năm 250). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục,
sáng lâ ̣p dòng (1609). Bài đọc: Giôna 1,1-2,1.11. Phúc
Âm: Luca 10,25-37.
Bài đọc: Giôna 3,1-10. Phúc Âm: Luca 10, 38-42.
Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (1963). Bài đọc:
Giôna 3,10b; 4,1-11. Phúc Âm: Luca 11,1-4.
Bài đọc: Malachia 3,13-20a. Phúc Âm: Luca 11,5-13
Bài đọc: Gioel 1,13-15; 2,1-2. Phúc Âm: Luca 11,1426.
Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (222). Bài đọc:
Gioel 4,12-21. Phúc Âm: Luca 11,27-28.
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Bài đọc:
Isaia 25,6-10a; Phil 4,12-14.19-20. Phúc Âm: Mt 22,114. Không cử hành lễ Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ,
tiến sĩ Hội Thánh (1582).
Thánh Hewiges (1243). Thánh Margarita Maria
Alacoque, nữ tu (1690). Bài đọc: Rôma 1,1-7. Phúc
Âm: Luca 11,29-32.
Thánh Ignatiô Antiôkia, giám mục, tử đạo (khoảng
năm 115). Lễ nhớ. Bài đọc: Rôma 1,16-25. Phúc Âm:
Luca 11,37-41.
THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ
kính. Bài đọc: 2 Timôthêô 4,10-17b. Phúc Âm: Luca
10,1-9.
Thánh Gioan Brêbeuf và Thánh Isaac Jôgues, linh
mục và các bạn, tử đạo tại Bắc Mỹ (1642-1649).
Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục, sáng lâ ̣p dòng
(1775). Bài đọc: Rôma 3,21-30a. Phúc Âm:Luca
11,47-54.
Bài đọc: Rôma 4,1-8. Phúc Âm: Luca 12,1-7.
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Bài đọc: Rôma 4,13.16-18. Phúc Âm: Luca 12,8-12
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Isaia
45,1.4-6; 1 Thessalônica 1,1-5b. Phúc Âm: Mt 22,1521. Không cử hành lễ Thánh Gioan Phaolô II, giáo
hoàng (2005). Chúa Nhật Truyền Giáo.
Thánh Gioan Capestranô, linh mục dòng (1456). Bài
đọc: Rôma 4,20-25. Phúc Âm: Luca 12,13-21
Thánh Antôn Maria Claret, giám mục thành
Santiago ở Cuba, sáng lâ ̣p dòng (1870). Bài đọc: Rôma
5,12.15b.17-19.20b-21. Phúc Âm: Luca 12,35-38.
Bài đọc: Rôma 6,12-18. Phúc Âm: Luca 12,39-48.
Bài đọc: Rôma 6,19-23. Phúc Âm: Luca 12,49-53
Bài đọc: Rôma 7,18-25a. Phúc Âm: Luca 12,54-59
THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ.
Lễ kính. Bài đọc: Êphêsô 2,19-22. Phúc Âm: Luca
6,12-19
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh
tuần II. Bài đọc: Xuất Hành 22,20-26; 1 Thessalônica
1,5c-10. Phúc Âm: Mt 22,34-40
Bài đọc: Rôma 8,12-17. Phúc Âm: Luca 13,10-17.
Thánh Wolfgang, giám mục (994). Bài đọc: Rôma
8,18-25. Phúc Âm: Luca 13,18-21.

ThƯ MỤc VỤ
Kính thưa Quý Ông Bà cùng các Anh Chị Em
và các cháu thiếu nhi thương mến!
Khi được tin tôi lên đường nhận nhiệm vụ mới và sẽ rời mục vụ Việt
Nam trong hai giáo phận Münster và Osnabrück này, tôi có cảm
nghiệm vui buồn lẫn lộn.
Cuốn phim mục vụ Việt Nam cứ quay từ đầu năm 1994 cho tới nay: Có
lúc quay thoáng qua, có lúc dừng lại lâu hơn;
có những lúc hân hoan vui tươi, lại có những lúc bồn chồn lo lắng;

có những lúc xáo trộn, nhưng có những lúc bình an;
có những lúc quá bận rộn, nhưng cũng có lúc thảnh thơi;
có những lúc căng thẳng, nhưng cũng có lúc nghỉ ngơi;
có lúc nài xin Chúa chở che và có lúc phải lắng nghe Chúa nói;
có lúc vất vả trên đường đi, nhưng lại sung sướng để giúp người;
có lúc phải thong thả kiên trì, nhưng có lúc tiến hành một hơi;
có lúc ngộ nhận và có lúc lầm lẫn.
Tôi cảm tạ Thiên Chúa cho tôi cảm nhận là con người và không như là
cỗ máy. Tôi có lúc làm sai, để biết rằng con người yếu đuối lỗi lầm và
thông cảm với người khác. Tôi có lúc làm đúng, để củng cố lòng tự tin
mình mà giúp người khác. Tôi cố gắng nhìn lạc quan và tránh bi quan.
Thời điểm lên đường không còn lâu nữa. Tôi lợi dụng lúc này để một
lần nữa nói lời cám ơn, xin lỗi và lời cầu chúc ước mong.
Chân thành cám ơn
Trong thời gian gần 24 năm qua, tôi đã được rất nhiều người đón tiếp
và giúp đỡ từ những chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn; những bữa cơm
gia đình cho đến những cuộc gặp gỡ sinh hoạt chung vui; những chuyện
góp ý xây dựng cá nhân hay những đóng góp sinh hoạt cộng đoàn;
những buổi sinh hoạt ca đoàn hay những lúc học tập trong khóa ca
trưởng; những ngày họp mặt ban đại diện hay đôi khi có những buổi
họp bất thường của ban chấp hành; những khóa tĩnh tâm linh thao hay
những ngày kính Lòng Chúa Thương Xót; những lúc họp mặt huynh
trưởng cho tới những ngày sinh hoạt trại hè; những ngày học hỏi giáo lý
tân tòng, cho tới những khóa dự bị hôn nhân... Ôi thôi! Làm sao kể hết
được. Tôi xin nói lời cám ơn chân thành tới tất cả mọi người. Và xin
Chúa chúc lành trả công bội hậu.
Lời xin lỗi
Là con người tôi ý thức mình có lỗi lầm, lỗi lầm với Chúa và với tha
nhân. Trong cách hành xử từ thủa ban đầu khi mới bước vào mục vụ,
tôi không thể tránh những thiếu sót lỗi lầm. Có khi trong lời nói vô ý,
cử chỉ vô tình và việc làm chưa chín chắn đã làm phật lòng người này

người kia. Có những sự việc chỉ trong giai đoạn, nhưng có những sự
việc kéo dài qua năm tháng. Tôi thành thật xin lỗi.
Lời cầu chúc ước mong
Tôi cầu chúc mọi người ở lại bình an, sức khỏe tốt đẹp, hồng ân đầy
tràn và sống đoàn kết yêu thương.
Ước mong sao chúng ta là những chứng nhân của Chúa để môi trường
chúng ta sống được lan tỏa Tin Mừng yêu thương! Ước mong sao
chúng ta nên một, dẫu có sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động.
Ước mong sao chúng ta cộng tác cho việc chung để sinh hoạt mục vụ
Việt Nam luôn được phát triển thăng tiến.
Nhìn lại tổng thể thời gian, tôi thấy cả là một trời hồng ân mà Thiên
Chúa ban tặng cho tôi. Trong lúc này tôi đang tập làm quen với cảnh
chia ly từ từ. Cần buông ra để có thể nhận cái mới. Cần buông ra để lên
đường dễ dàng. Tôi phó thác vào tình Chúa vô biên và sự hướng dẫn
khôn ngoan của Ngài.
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho tôi. Xin kính chào Quý Ông Bà
cùng các Anh Chị Em và mến chào các cháu thiếu nhi.
Lm tuyên úy

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
Phân ưu
 Bà Maria Nguyễn Thị Huệ là em gái bà Nguyễn Thị Huê
(Wilhelmshaven) đã qua đời ngày 12.09.2017 tại Ponoma, California.
Hưởng thọ 64 tuổi.
Xin phân ưu cùng ông bà Thượng - Huê và các con cháu. Nguyện xin
Thiên Chúa đón nhận linh hồn Maria về hưởng nhan thánh Chúa.

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Cuối tuần qua vào ngày thứ bảy 09.09.17 chúng tôi tham dự thánh lễ
trọng thể mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt nam bổn mạng Cộng đồng

Công giáo Việt Nam thuộc Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück
(MS&OS). Đến nơi mọi người đã tập trung chuẩn bị cho thánh lễ, các
hàng ghế xen kẽ những người, ca đoàn tổng hợp đang hoà điệu dợt lại
trước khi lễ.

Đến giờ sau tiếng chuông vang, không khí trang nghiêm bao quanh như
lòng trầm lắng sốt mến hướng về đại lễ mừng kính chư Thánh sắp tới.
Vì thời tiết không cho phép, nên kiệu rước như chương trình dự định đã
không thể thực hiện được. Đoàn đồng tế cùng các vị bô lão trong phẩm
phục áo dài khăn đống với thánh giá nến cao, các em trong trang phục
truyền thống tươi sắc và đội giúp lễ tiến về cung thánh. Cùng hiệp dâng
thánh lễ bên cạnh cha Giuse Huỳnh Công Hạnh có cha xứ Markus
Thoms thuộc giáo xứ nơi đây, thầy sáu Nguyễn Công Trứ trong bài ca
nhập lễ đầy vang vọng của ca đoàn tổng hợp thật trang trọng.
Đầu lễ cha chủ tế ngỏ lời chào tất cả mọi người tham dự, cho biết cha
bề trên giám tỉnh vì gặp trục trặc trên đường, nên không thể đến tham
dự hiệp dâng trong thánh lễ; vị quan khách thuộc mục vụ ngoại kiều
trong địa phận cũng vì lý do sức khoẻ không tham gia được. Cùng ý lễ
ngày hôm nay, trước là mừng kính bổn mạng của Cộng đồng các Thánh
Tử Đạo Việt Nam, kế tới là cầu cho linh hồn bà cố Têrêsa - thân mẫu
của cha Giuse - đã qua đời trong tuần lễ trước đây tại Việt Nam và sự
chia tay của cha Giuse với cộng đồng. Thánh lễ bắt đầu trong niềm tin
dâng lên Chúa, qua kinh thương xót, thú nhận lỗi lầm của cộng đồng
dân Chúa để được xứng đáng tham dự vào bàn tiệc thánh trọng thể này,
cùng tiếng hát vang hoà nhịp nhàng của ca đoàn tổng hợp thật du
dương thánh thót như gieo âm hưởng tốt lành vào tâm hồn người tín
hữu tham dự.
Qua bài chia sẻ trong Thánh lễ cha chủ tế nói đến những chuyện can
đảm, tấm gương anh dũng các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã không ngần
ngại làm chứng cho đức tin, không hãi sợ gươm đao ngục tù mà chỉ
bằng với tất cả niềm tin của chính mình phó thác mọi sự cho Thiên

Chúa. Sự ra đi của bà cố Têrêsa Hoàng thị Khi vào ngày 25.08.17 vừa
qua thật nhanh chóng thanh thản không lời trăn trối giây phút cuối cuộc
đời, bà đã ra đi trong niềm tin sắt son vào Thiên Chúa trong cuộc sống
hằng ngày qua lời kinh nguyện mà ngay trong ngày cuối đời khi bà còn
dự giờ kinh kính Lòng Chúa Thương Xót trong xứ đạo, thăm viếng xác
người mới qua đời rồi đột ngột ngã quỵ trên đường về, mọi việc trầm
lặng khiêm nhu
trong suốt cuộc đời, những tấm gương sáng ở nơi bà để lại cho con
cháu chính là niềm tin, lòng cậy trông vào Thiên Chúa. Sự ra đi vĩnh
viễn của bà trong đời này cũng có thể trực tiếp hay gián tiếp liên qua
đến sự ra đi lên đường của cha Giuse hôm nay từ nơi này sang một nơi
khác khi bề trên sai ngài đến phục vụ ở một nơi khác sau gần 24 năm
làm Tuyên úy cho Cộng đồng MS&OS ở đây và giờ đây có lời chia tay
với cộng đồng trong Thánh lễ này.
Thánh lễ sốt sắng tiếp tục với phần dâng của lễ khi ca đoàn cất tiếng hát
mừng bài ca dâng lễ. Song song đó đội dâng của lễ cung kính tiến dâng
lên bàn thánh Chúa để bí tích thánh thể được cử hành. Phần trao ban
Mình Thánh Chúa cho toàn thể giáo hữu từ ba dẫy hàng do hai cha
cùng thày sáu thật nghiêm trang trong tiếng hát hiệp lễ ngân vang rộn
rã của ca đoàn tổng hợp rung động lòng nhà thờ.
Sau lễ chia sẻ của cha xứ Markus Thoms gửi đến cha chủ tế cùng toàn
thể mọi người lời chào thân thương, chia sẻ của cha Thoms về những
lần gặp gỡ, sinh hoạt chung trong các dịp lễ tại giáo xứ trong suốt thời
gian qua khi tiếp xúc với cha Hạnh qua công việc mục vụ và cầu chúc
cho cha Hạnh được tất cả những điều tốt lành trong sứ vụ mới sắp tới;
cho dù đến đâu mọi thứ cũng đều nở hoa như những gặt hái, xây dựng
mà cha đã làm trong suốt 24 năm qua tại Cộng đồng nơi đây.
Lời chào chia sẻ của cựu ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn bá Tiên cuối
lễ, lời cảm tạ gửi đến tất cả mọi thành viên trong liên giáo phận
Münster và Osnabrück như ông Sonka, các vị đại diện ngoại kiều trong
hai Giáo phận, đại diện các cộng đoàn, hội đoàn, ban ngành cũng như

các ân nhân xa gần đã đóng góp cho công việc xây dựng phát triển
Cộng đồng các Thánh Tử Đạo chúng ta và đại diện cộng đồng trong
Liên Giáo Phận trao quà tri ân đến cha Giuse. Cùng chúc Cha nhiều ân
sủng và thành đạt trên con đường mục vụ sắp tới mà bề trên đã cắt đặt
cho Cha.
Chia sẻ cuối lễ của Cha Giuse về tất cả những sinh hoạt của Liên Giáo
Phận từ những Thánh lễ chung cộng đồng hay ở các cộng
đoàn trong LGP, những buổi họp bất thường, tĩnh tâm hay linh thao,
hành hương nơi thánh (linh) địa Công giáo khắp nơi, những ngày học
hỏi giáo lý tân tòng hay cho tới khóa dự bị hôn nhân, sinh hoạt ca đoàn,
họp mặt huynh trưởng với các buổi trại thanh thiếu niên trong những
dịp hè suốt thời gian dài đã qua cùng những đóng góp xây dựng từ mọi
khía cạnh, của tất cả mọi thành phần… Sau đó là lời cám ơn chân thành
của Cha đến tất cả mọi người mọi thành phần đã cùng nỗ lực góp phần
trong những sinh hoạt vừa qua.
Cuối cùng bằng tấm thạnh tình chia sẻ, trao quà lưu niệm của Cha
Giuse cho cựu cũng như tân Ban Chấp Hành Cộng đồng cùng chúc mọi
sự tốt đẹp trong công việc phụng sự sinh hoạt tại liên giáo phận trước
đây cũng như sau này. Khác với những nhiệm kỳ trước như chúng ta
thấy, rất đặc biệt là Ban Chấp Hành tương lai là những tà áo dài thướt
tha dịu dàng ở nơi người phụ nữ Việt Nam với sự đảm đang, cần mẫn
đã đứng ra gánh vác trọng trách lo việc sinh hoạt trong Cộng đồng
trong thời gian sắp tới khi sẽ có một tân Linh mục nhận lãnh công việc
kế tiếp ở tại đây thay thế cho cha Giuse do nhu cầu mục vụ mà Giáo
phận cắt cử. Một sự đổi mới đáng được toàn thể Cộng đồng dân Chúa
lưu ý cho công việc hoạt động chung trong Cộng đồng Việt Nam tại hải
ngoại trong thời gian sắp tới.
Thánh lễ chấm dứt trong lời kinh cám ơn Thiên Chúa rồi mọi người
cùng dời bước sang nhà trường kế bên để cùng chia sẻ niềm vui mừng
lễ tại hội trường bên trong với những món ăn thơm ngon thuần túy
được bày bàn buffet như bún thịt nướng, bánh mì chả, nem hay bò kho,

xôi đậu, những mâm cánh gà chiên giòn. . …. hết sức hấp dẫn đồng thời
xen kẽ là phần văn nghệ bỏ túi và những chia sẻ, trao đổi, lời chia tay
câu chúc tốt lành của tất cả các thành phần hiện diện gửi đến cha Tuyên
úy.
Đặc biệt trong ngày vui ca đoàn tổng hợp thật duyên dáng trong niềm
hân hoan hát mừng ca khúc „Tri ân 25 năm hồng ân“, một trong những
nhạc phẩm do chính cha Giuse sáng tác. Biết bao nhiêu chân tình cảm
xúc được trao gửi đến người cha thân thương sau thời gian dài, giờ phải
rời xa đoàn chiên thân yêu của mình sau
bao năm gắn bó qua các sinh hoạt tổ chức trong LGP Münster và
Osnabrück.
Ngoài sân trong căn lều nhỏ (bếp lửa) còn nghi ngút khói của hương vị
đậm đà mà các anh trong ban ẩm thực còn đang nỗ lực góp phần cho
sinh hoạt ngày hôm nay. Những nhóm lớn nhỏ hay đôi ba người, những
người xa gần lâu rồi gặp lại chia sẻ những vui buồn trải nghiệm trong
đời sống hằng ngày, nụ cười trong câu nói chan hoà khắp nơi trong sân
trường một ngày thắm tươi.
Cuộc vui nào rồi cũng chấm dứt. Chúng tôi người trước như sau chia
tay hẹn chào qua lời chúc thân tình những cái bắt tay ân cần chúc nhau
ngày mai đây gặp lại của những bộ mặt thân quen gần xa nay có dịp hội
ngộ.
Một TDV

Thông tin CỘNG ĐOÀN
Thông báo từ Giáo Phận Münster
Người kế nhiệm Cha Hạnh chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, Bề Trên
Giám Tỉnh dòng Ngôi Lời, cha Martin Üffing SVD, đã nói với ông

Sonka (đặc trách mục vụ ngoại kiều) rằng Dòng sẵn sàng lo kiếm người
gốc Việt thay thế chỗ này.
Ông Sonka sẽ có mặt tại St. Arnold (TTMV) vào thứ bảy ngày 14 tháng
10 năm 2017, từ khoảng 5 giờ chiều để thảo luận với các ban Đại Diện
về thủ tục, kế hoạch tiếp theo và trách nhiệm trong thời gian cộng đồng
chưa có linh mục thay thế.

Họp bàn giao giữa cựu và tân Ban Chấp Hành
Cuộc họp bàn giao giữa cựu và tân Ban Chấp Hành sẽ vào chiều ngày
13.10.2017 từ 16g30 tới 18g00 trước khi họp Ban Đại Diện và các ban
ngành. Xin Quý vị thành viên có mặt đông đủ.

Họp Ban Đại Diện và các Ban Ngành
Theo chương trình hằng năm cứ vào tháng 10 là có cuộc họp các Ban
Đại Diện và các ban ngành để chuẩn bị cho mục vụ năm kế tiếp. Vào
giữa tháng 10 linh mục tuyên úy đương nhiệm sẽ rời nhiệm sở, nên
cuộc họp sẽ giảm ý nghĩa đó.
Tuy nhiên, qua thông báo của giáo phận Münster, chúng ta - các Ban
Đại Diện và các ban ngành - cần có mặt để bàn thảo trong thời gian sắp
tới sẽ ra sao khi chưa có linh mục tuyên úy thay thế.
Vì thế tôi xin kính mời quý Ban Đại Diện cùng các ban ngành đến
Trung Tâm Mục Vụ họp từ tối ngày 13.10 cho tới sáng Chúa nhật ngày
15.10.2017. Sự có mặt đông đủ của các ban ngành sẽ góp phần cho việc
bảo tồn sinh hoạt của chúng ta trong mục vụ tương lai.

Lãnh nhận các bí tích
Trong trường hợp vắng linh mục tuyên úy: Thời gian tới (không biết là
bao lâu), khi chưa có tân tuyên úy, vì nhu cầu tâm linh, xin mọi người
tìm đến linh mục trong giáo xứ Đức của mình để được hướng dẫn và
nhận giúp đỡ.

Các Thánh lễ Việt Nam tới cuối năm
Các Thánh lễ từ đây cho tới cuối năm mà tôi đã xếp đặt từ lâu, tôi phải
hồi báo lại cho các giáo xứ. Nếu đây đó có sự nhầm lẫn, xin quý Ông Bà
Anh Chị thông báo tiếp đến giáo xứ giùm. Xin chân thành cám ơn.

Hành hương Việt Nam
Trong thời gian tới tôi được cha Bề Trên Giám Tỉnh cho nghỉ phép nửa
năm để hít thở không khí mới. Phần lớn thời gian tôi sẽ về lại quê
hương Việt Nam.
Nhớ lại chuyến hành hương Việt Nam đầu năm nay (2017) với nhiều
niềm vui và thành công cho mọi tham dự viên, cá nhân tôi cũng lợi
dụng thời gian này ở quê nhà tổ chức cho những ai muốn
tham dự hành hương Việt Nam mà trong đầu năm nay không có cơ hội,
vì số chỗ có giới hạn.
Thời gian: từ ngày 22.02-08.03.2018, nghĩa là sau Tết Nguyên Đán
một tuần, để những ai vừa muốn ăn Tết Ta và vừa muốn hành hương
Việt Nam thì không phải mua hai lần vé bay.
Nội dung: Hành hương Bắc-Nam kính viếng quần thể nhà thờ đá Phát
Diệm và các nhà thờ khác nổi tiếng trên quê hương Việt Nam; kính
viếng di tích các Thánh Tử Đạo VN; hành hương tới Đức Mẹ La Vang,
Đức Mẹ Trà Kiệu và Đức Mẹ Tà Pao, xen kẽ những tham quan du lịch
nổi tiếng như cao nguyên Sapa, vịnh Hạ Long, động Thiên Đường
(mới được khám phá trong vài năm nay và đẹp hơn động Phong Nha),
thăm các thành phố nổi tiếng như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Qui
Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, ... trong suốt hành trình.
Khởi hành và kết thúc: Xin có mặt tại Hà Nội chiều ngày 22.02.2018
và kết thúc tại Sài Gòn vào ngày 08.03.3018. (Địa chỉ cụ thể của các
nơi này sẽ được thông báo sau)
Lệ phí: 600 € cho suốt hành trình Bắc Nam.
Vé bay: Xin tự lo. Ai về thăm thân nhân ở miền Nam trước, thì có thể
tự túc mua thêm vé Sài gòn - Hà Nội.

Liên lạc ghi danh qua anh Thái Braun: Handy: 01520-1930 666; Tel:
05975-242454; Email: trungtammucvu@gmail.com hoặc qua email của
tôi: hchsvd@gmail.com. Mọi chi tiết sẽ được thông báo sau
Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD

LỜi Chúa Trong Tháng
" Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh
cho tôi " (Phil 4,13)

LỊch Trình Thánh LỄ
29.09.01.10
04.-07.10
13.-15.10

15.10

CT Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen, Họp mặt

huynh trưởng / Nhìn lại trại hè vừa qua.
Họp Tuyên úy và Liên Tu sĩ Đức
CT Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen, Họp bàn
giao giữa cựu và tân Ban Chấp hành từ 16g30 tới
18g00 vào ngày 13.10.
Sau đó Họp Ban Đại Diện và các ban ngành.
CN CĐ Đức Mẹ Mân Côi, Recklinghausen, St.
Franziskus, Friedrich-Ebert-Str. 231, 11g00 GT,
11g30 Thánh Lễ Bổn Mạng.

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

