Thư Mời Tĩnh Tâm Mùa Chay 2020

Kính gử
gửi: Quý Cha, Quý
Quý Tu sĩ
sĩ, Quý ông bà
bà và anh chị
chị em
Trong tâm tình hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ bước vào Mùa
Chay Thánh, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh cha Phanxicô
trong thông điệp Mùa Chay năm nay: “Nhân danh Đức Kitô,
chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa”.
Để mỗi người chúng ta thức tỉnh, xét mình và Canh tân dưới ánh
sáng của Lời Chúa và Giáo Huấn của Giáo Hội, cũng như để
chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Phục Sinh.
Đặc biệt trong năm nay mừng 40 năm Mục vụ tiếng Việt tại Hòa
Lan, cùng với niềm vui chung. Giáo xứ đã quan tâm, khích lệ Liên Giáo khu thuộc miền tây
nam Hòa Lan cùng nhau đảm trách tổ chức một buổi tỉnh tâm Mùa Chay chung, trong tinh
thần yêu thương hiệp nhất. Với sự giúp giảng phòng của Linh mục Tôma Nguyễn Đình Anh
Nhuệ dòng Phanxicô hiện đang làm viện trưởng Viện Thần Học Giáo Hoàng Thánh
Bonaventure và cũng là Chủ tịch Liên Tu sĩ Việt Nam tại Roma.
Thời
Thời gian:
Địa điểm:
Chủ
Chủ đề:

Từ 11g3011g30-18g30. Chúa Nhật
Nhật Lễ Lá,
Lá, ngày 5 tháng 4 năm 2020
Thánh đường
đường Sint Caecilia
Caeciliakerk
iakerk
Zocherstraat 90, 3067 AT Rotterdam
Trở
Trở Lại Sống Trong Tình
Tình Yêu

Chương trình:
trình:
- 11g3011g30-12g00:
12g00:
- 12g0012g00-12g15:
- 12g1512g15-13g30:
- 13g3013g30-14g00:
- 14g0014g00-15g00:
- 15g0015g00-15g15:
- 15g1515g15-16g15:
- 16g1516g15-17g30:
- 17g3017g30-18g30:
18g30:
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tiếp
Khai mạc
mạc – Cầu nguyện chuỗi Lòng
Lòng Chúa Thương Xót
Giảng
Giảng thuyết - phần
phần I
Ăn trưa
Giảng
Giảng thuyếtthuyết- phần II & III - Giải
Giải đáp thắ
thắc mắc
mắc
Giải
Giải lao - chuẩn
chuẩn bị
Giải Tội - Viếng
Viếng 14 đàng
đàng Thánh Giá – Ca đoàn tổng
tổng dợt
Thánh Lễ
Lễ (nghi
(nghi thức
thức làm
làm phép và rước
rước lá),
lá), Giảng - phần
phần IV.
Bế mạc và
và dọn
dọn dẹp.

Ban đại diện liên Giáo khu trân trọng kính mời quý Cha, quý Tu sĩ và quý ông bà anh chị em
bớt chút thời gian đến tham dự buổi Tĩnh Tâm đồng thời tưởng niệm lại cuộc khổ nạn thương
khó của Chúa Giêsu, Đấng đang tiến đến cái chết và sự sống lại. Đây cũng là dịp chúng ta cùng
nhau thống hối, cải thiện đời sống, để nhờ đó chúng ta xứng đáng lãnh nhận hồng ân cứu
chuộc qua mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Kính chúc quý Cha, quý Tu sĩ và Quý vị một mùa Chay thánh đầy ân sủng và bình an.
Trân trọng kính mời,
Ban đại diện liên Giáo khu

Bergen op Zoom, Delft, Goes, H.I. Ambacht-Ridderkerk,
Lisse, Roosendaal, Spijkenisse, Rotterdam- Capelle và vùng phụ cận.

