Thư Mời
Tham Dự Đại Lễ Mừng Chúa Kitô Phục Sinh
và chứng kiến việc nhận sứ vụ Mục Tử của
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện M.H.M
Kính thưa Quý Cha, Quý Cố, Quý Ông Bà Anh Chị Em và các Bạn Hữu,
Niềm vui của chúng ta là Chúa Kitô đã sống lại thật. Alleluia!
Sự sống lại của Ngài đã khai mở nguồn ơn cứu chuộc và ban ơn phục
sinh cho nhân loại. Ân sủng của biến cố lịch sử quan trọng này đã
được diễn lại trong Tuần Thánh và đỉnh cao là sự Phục Sinh của Đức
Kito.
Trong mầu nhiệm linh thiêng cao quí ấy, Giáo Xứ Nữ Vương Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng ta sẽ hân hoan cử hành đại lễ ngày
Chúa nhật Phục Sinh 01.04.2018 vào lúc 15.00 giờ tại nhà thờ:
Heilig Hart van Jesus
Kerklaan 2,
3645 EV Vinkeveen
Đại lễ Phục Sinh sẽ do Mgr H.W. Woorts Đức Giám Mục Phụ Tá đại
diện Đức Hồng Y W. Eijk Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Utrecht,
chủ tế. Cũng trong thánh lễ, Mgr H.W. Woort sẽ công bố Bài Sai Bổ
Nhiệm sứ vụ Mục Tử cho Lm Phaolo Phạm Đình Hiện M.H.M trong
sứ vụ chủ chăn của Giáo Xứ NVCTTD Viet-Nam tại Hòa-Lan qua
nghi thức khấn hứa đức vâng lời, trung thành và hướng dẫn mục vụ
cho cộng đoàn dân Chúa trong sứ vụ chủ chăn của Giáo Xứ.
Vì vậy, chúng tôi trân trọng kính mời tất cả cùng về tham dự và
cầu nguyện cho vị chủ chăn mới để ngài có đủ khôn ngoan, đạo
đức và thánh thiện trong sứ vụ trọng đại này.
Trước thánh lễ, sẽ có phần hướng dẫn suy niệm qua những bài thánh
ca do ca đoàn Giáo xứ để giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn đi sâu
vào mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô thật sốt sắng và trang
nghiêm.
Trân trọng kính mời Quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Cố và tất cả
quý Ông Bà Anh Chị Em đến mừng đại lễ như là bằng chứng đức tin

và kết hợp trong tình yêu cứu chuộc mà Thiên Chúa đã ban cho
chúng ta.
Chúng tôi thành thật xin lỗi Qúy Vị như đã thông báo trong số báo
trước là thánh lễ vào lúc 14.00. Nhưng vì lần này Đức Giám Mục Phụ
Tá sẽ đến trao sứ vụ mục tử cho vị chủ chăn mới của chúng ta, ngài
chỉ có thể đến vào giờ đó và nhiều linh mục cũng có thể tham dự.
Thành thật xin lỗi quý vị.

Chương trình:
- 12g30 Đón tiếp
- 13g00 Quý cha ban Bí Tich Hòa Giải
- 14g45 Hát vọng Phục Sinh
- 15g00 Thánh lễ Trọng Thể Mừng Đức Kito Phục Sinh
- 17g30 Bế mạc
Trân trọng kính mời,
BÐH.GX.NVCTTÐVN
Nguyễn Hữu Phước
(Thư ký)

