Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/
R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de
Vietnamese Martelaren te Nederland

Cothen 01.10.2021

V/v: Phụng Vụ Thánh Lễ Chúa Nhật 27 TN B và

Thông tin Giáo Xứ Cn ngày 03.10.2021
Chủ đề suy niệm: “Thiên Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi
vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ
nạn mà làm cho Ðấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo.” (Dt
2,10).
Xin vui lòng giúp: Kính nhờ quý vị Đại Diện giáo khu và qúy hội
đòan vui lòng chuyển thông tin Giáo Xứ đến cho tất cả trong giáo
khu và qúy bạn hữu để cùng hiệp ý cầu nguyện.
Mục đích thông tin Phụng vụ Lời Chúa của Thánh Lễ Chúa Nhật là
giúp những quý vị không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ CN, có
thể đọc, theo dõi các bài đọc hằng tuần nối tiếp nhau, để cùng cầu
nguyện và suy niệm Lời Chúa theo mùa và cho cả năm Phụng Vụ.
Ý Lễ: (Các ý lễ nguyện xin được tiếp tục cầu nguyện trong thánh
lễ tại các giáo khu và trong tuần).
Kính mời tất cả cùng hiệp ý cầu nguyện:
*Nguyện xin bình an và cầu cho các bệnh nhân trong giáo xứ và
tại Việt Nam được Lòng Chúa xót thương và ban ơn chữa lành.
*Cho quê hương Việt Nam và nhiều quốc gia đang bị đại dịch
corona lây lan trầm trọng, được ơn bảo vệ, và sự trợ giúp.
*Nguyện xin cho tất cả các ý nguyện xin của tất cả mọi người
được Thiên Chúa chúc lành và ban ơn.
Cho các linh hồn:
+Phaolo Nguyễn Thành Tính. +Giuse Nguyễn Xuân Liên. +Giuse
Nguyễn văn Bổn. +Đaminh Đinh Minh Tiến. +Maria Phạm Thị Phi
Thụy. +Maria Hồ thị Thỏn. +Maria Cao thị Kham. +Giuse Nguyễn
Tri Chương. +Maria Phạm Thị Thiện. +Maria Lê thị Bích Liên.
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+Maria Nguyễn Thị Giọn. +Anna Trần thị Đợi. +Maria Trần thị
Cầu. +Maria Nguyễn thị Gương. +Lh Lm Giuse Đỗ văn Chung.
+Điđaco Phạm Văn Chư. +Teresa Phạm thị Kim Cúc. + Maria
Phạm Thị Phúc. +Maria Lệ thị Bích Lan. +Phaolo Tạ Đắc Điều.
+Teresa Tạ Thị Tuyết Dung. +Trần chí Hiếu. +Gioan Baotixita
Hoàng Thanh Minh. +Maria Đào thị Hoa. +Các lh tiên nhân, ông
bà, cha mẹ hai bên nội ngoại. +Lh quý bạn hữu và qúy vị ân nhân
của GXứ. +Tất cả những người qua đời vì đại dịch corona. +Các
linh hồn bị bỏ quên. +Tất cả các ý nguyện xin cầu cho các linh hồn
của quý thân nhân và bạn hữu. +Các lh cần đến lòng Thương Xót
của Chúa, được vui hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa.

Phụng Vụ Lời Chúa
Chúa Nhật 27 Thường Niên năm B
Bài Ðọc I: St 2, 18-24
"Cả hai nên một thân thể".
Trích sách Sáng Thế.
Chúa là Thiên Chúa phán: "Ðàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy
tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó". Sau khi lấy bùn đất
dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời,
Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế
nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. Ađam liền
đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam
không gặp một người nội trợ giống như mình.
Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ,
Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa
làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà,
rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: "Bây giờ đây xương bởi xương
tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi
người nam mà ra". Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết
hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể.
Ðáp Ca:

Tv 127, 1-2. 3. 4-5. 6

Ðáp: Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày
trong đời sống chúng con! (x. c. 5).
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1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa,
bạn nào ăn ở theo đường lối của Người!
Công quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng,
bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may
2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái,
trong gia thất nội cung nhà bạn.
Con cái bạn như chồi non của khóm ô-liu,
ở chung quanh bàn ăn của bạn
3) Ðó là phúc lộc dành để cho người biết kính sợ Chúa.
Nguyện Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn,
để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem,
hết mọi ngày trong đời sống của bạn.
4) Và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con.
Nguyện xin bình an đến trên đất Israel.
Bài Ðọc II: Dt 2, 9-11
"Ðấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do
một nguồn gốc".
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, Ðấng trong một thời gian bị hạ xuống kém các
Thiên Thần, là Ðức Giêsu, chúng ta thấy Người được triều thiên
vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của Người, để nhờ ơn Thiên
Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích
hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa
nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho
Ðấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng, Ðấng thánh hoá
và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì
thế, Người không hổ thẹn gọi họ là anh em.
Alleluia:

Ga 17, 17

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh
hoá chúng trong sự thật". - Alleluia.
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Phúc Âm:
Mc 10, 2-12
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu
rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp:
"Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép
làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì
sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng
lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người
nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái
vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không
còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp,
loài người không được phân rẽ".
Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo
các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối
với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì
cũng phạm tội ngoại tình".
{Các bài đọc Phụng Vụ lấy từ nguồn: Mạng Lưới Cầu Nguyện
https://thanhlinh.net/node/20323}. Các Bài Đọc Năm B

Suy Niệm: Qua dây hôn của đôi vợ chồng, phát sinh một hữu thể
nhân loại mới. Họ vẫn là hai người với đặc tính riêng và trách
nhiệm riêng, nhưng họ không còn độc lập, tách biệt và riêng rẽ
nữa. Thiên Chúa đã nhắm làm cho sự kết hợp của họ đưa tới sự
phát sinh một dây liên hệ thường hằng. “Gia đình là tế bào cơ bản
của xã hội, ở đó chúng ta học sống chung với nhau bất chấp
những khác biệt của người này với người khác và nương tựa vào
nhau; gia đình cũng là nơi cha mẹ chuyển giao đức tin cho con
cái”. Các môn đệ phải đón nhận Nước Thiên Chúa như các trẻ em,
nghĩa là họ không thể đi vào đó bằng sức riêng. Như các em bé,
họ phải cảm thấy mình được che chở bởi tình yêu của Thiên Chúa,
phải để cho mình được Người lấp đầy bằng những ân huệ. Đi vào
Nước Thiên Chúa luôn luôn là mộ tân huệ mà ta đón nhận với lòng
biết ơn. Đức Giêsu dạy chúng ta tôn trọng nhân vị của mỗi người,
người lớn cũng như em bé. Chúng ta không có quyền khinh bỉ hay
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chê bai người nào cả, cũng không có quyền coi mình tốt hơn người
khác vì mình là Kitô hữu.
Lm Gioan Nguyễn văn Thông.

(Nguồn: Mục Vụ số tháng 09 - 11, 2021)

Số người tham dự thánh lễ tại các nhà thờ được gia
tăng từ ngày 25.09.2021. Tuy không cần giữ khoảng
cách 1,5 mét, nhưng nhà thờ phải cần có đủ sự
thông hơi và thoáng khí
Dựa vào buổi họp báo tối thứ ba 14.09.2021 của Chính quyền Hòa Lan
cho phép từ ngày 25-09 không cần PHẢI giữ khoảng cách 1.5 mét. Hội
Đồng Giám Mục Hòa lan cũng đồng ý và cho phép số người tham dự
trong nhà thờ không cần phải giữ khoảng cách 1.5 mét từ ngày 25
tháng 9 và cũng không cần phải ghi danh trước.
Hội Đồng Giám Mục Hòa lan (HĐGM-HL) cũng mạnh mẽ đề nghị là
nhà thờ cần phải có sự thoáng khí, và mỗi người hãy cố gắng tự
đảm nhận phần trách nhiệm của mình khi cảm thấy không được
khỏe, thì nên tham dự thánh lễ trong tinh thần ở nhà. Cũng theo
Hội Đồng Giám Mục Hòa lan cho biết là Giáo Hội không đòi hỏi cần
phải trình giấy coronatoegang- bewijs khi vào nhà thờ vì điều này
không đúng với tinh thần của Giáo Hội.
Tuy nhiên chúng tôi có nhận được một vài yêu cầu của một
vài giáo khu cho biết là một số nhà thờ tại địa phương của
họ có thể sẽ đòi hỏi trình giấy coronatoegangbewijs khi vào
nhà thờ. Bởi vì nhà thờ tại địa phương của họ chưa có hoặc
không có đủ những điều kiện cho hệ thống thông hơi và thoáng
khí trong nhà thờ.
Do đó chúng tôi thành thật kêu gọi mọi người và những ai đi tham
dự thánh lễ tại nhà thờ ở các địa phương, nên tuân giữ các chỉ thị
hoặc các quy định của nhà thờ địa phương đó, để cùng giúp bảo
vệ an toàn cho chính bản thân của qúy vị, và của nhiều người
khác. Mặc dù HĐGM-HL có quy định chung, nhưng khi áp dụng tại
các địa phương thì không hợp vì những lý do đã nêu trên. Do đó
họ cần phải có những biện pháp để ngăn chặn sự lây lan siêu vi
corona. Nếu qúy vị đã chích ngừa và có coronatoegangbewijs thì
xin vui lòng mang theo để tránh gây phiền toái cho ban Bảo Trì tại
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nhà thờ của địa phương đó. Chúng ta cố gắng làm tất cả vì kính
mến Chúa và yêu thương mọi người.
Kính mời quý Cha và tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện nhiều cho
nạn dịch corona này mau bị tiêu diệt bởi quyền năng của Thiên Chúa.
Thành thật tri ân và đa tạ.
Kính mời qúy vị đọc tiếp lời chỉ dẫn của Hội Đồng Giám Mục Hòa lan
như sau:
Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter regel los bij voldoende ventilatie
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de
anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten,
mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende
geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal
niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25
september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om
rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een
plaats als bij het lopen door de kerk.
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te
blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien
gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen
coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het
karakter van de Kerk.
Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mense n die wel
of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij
bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich
te laten vaccineren. “Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel
zoals paus Franciscus een dringende opro ep doen. De paus noemt
vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en
vrienden en voor alle volkeren.”
Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook
koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde
dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen.
Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 met er
afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier
voor meer informatie.
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Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met
de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van
de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een
gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog
niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie
willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk
het gebruik van een eigen corporale.
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voo r
het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat
met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen
besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo
blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn b ij de vieringen,
hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.
Kijk hier voor een overzicht van de overige regels in verband met
corona per 25 september 2021.
Lees het hele bericht over alle aangekondigde versoepelingen
hier: https://www.aartsbisdom.nl/nederlandse-bisschoppen-laten-anderhalvemeter-regel-los-bij-voldoende-ventilatie/

Thư Mời Họp Qúy Vị Đại Diện
Kính Mời Qúy Vị Đại Diện Giáo Khu, Hội Đoàn và Các
Ban Ngành trong Giáo Xứ tham dự buổi họp thứ bảy
ngày 16-10-2021 từ 13.00 – 16.00 giờ tại nhà xứ
Cothen
Kính chào quý vị Đại Diện các Giáo Khu, Hội Đoàn và Ban Ngành
trong GX NVCTTĐVN tại Hòa Lan,
Kính chúc bình an của Đức Giêsu Kito và lời cầu bầu của Đức Maria
và các Thánh Tử Đạo Việt Nam đến tất cả qúy vị.
Vì đại dịch siêu vi corona mang đến quá nhiều đau thương bất ngờ
cho chúng ta và thế giới gần hai năm qua, giáo xứ chúng ta cũng
bị ảnh hưởng nhiều, và nhiều sinh hoạt đạo đức cũng như các buổi
họp thảo luận để cùng học hỏi, và làm việc chung bị gián đoạn. Do
đó chúng ta cảm thấy như bị mất đi sự liên tục, thiếu sự thân mật,
và rời rạc. Nhưng hy vọng từ nay chúng ta và thế giới có thể tiếp
tục những sinh hoạt thường nhật, và những sinh hoạt khác đã bị
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gián đoạn gần hai năm qua mà không phải sợ hãi dịch corona
nhiều nữa.
Với niềm tin vào sức mạnh và sự kết hợp của tất cả mọi người
trong giáo xứ Việt Nam chúng ta tại Hòa Lan, chúng tôi Ban Điều
Hành Giáo Xứ thành thật kính mời tất cả quý vị Đại Diện cùng
tham gia buổi họp Đại Diện các Giáo Khu, Hội đoàn, và Ban
Ngành trong GX vào ngày và giờ như đã ghi trên. Chương trình
họp và đề tài thảo luận sẽ được gởi đến qúy vị vào tuần tới.
Và để giúp cho việc tổ chức được an toàn và bảo vệ sức khỏe cho
tất cả, kính mời quý vị Đại Diện vui lòng thông báo cho anh Trần
Đức Thành: 06 205 685 08, hoặc anh Trần Thiện Huy: 06
231 171 22 cho biết số người tham dự càng sớm càng tốt để
giúp chúng tôi chuẩn bị cho chu đáo và quan trọng là cũng liên
quan đến bữa ăn kết thúc buổi họp.
Chúng tôi thành thật tri ân và cảm tạ qúy vị cho sự cộng tác trong
niềm tin yêu phục vụ Thiên Chúa trong giáo khu, hội đoàn và Giáo
xứ của chúng ta.
Trân trọng kính mời và mong được đón tiếp tất cả quý vị.
T/M BĐH-GX
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm

Chân Thành Tri Ân Tất Cả Đẵ Đáp Lời Mời
Kêu Gọi Giúp bệnh nhận và Các Nạn Nhân
Covid-19 tại Việt Nam
Trong tháng qua nhiều qúy ông bà anh chị em đã nghe thấy
những tiếng khóc than của những người anh chị em chúng ta đang
bị đau bệnh, bị đói khổ vì không có công việc làm để sinh sống và
vì phải sống trong sự cô lập. Nhiều người cũng đã qua đời do hậu
quả của Covid-19 gây ra. Những tiếng khóc than đó đã chạm vào
nhiều trái tim của chúng ta. Nhiều qúy vị đã giúp chúng tôi để tất
cả chúng ta cùng chung tay giúp những người đang gặp đau khổ
đó tại Việt Nam.
Số tiền quyên góp được chúng tôi hằng tuần đã cho phổ biến trên
trang thông tin GX hằng tuần, và cũng như trong báo Muc Vụ GX
số tháng 9-11, 2021. Chúng tôi sẽ cho đăng tiếp danh sách qúy vị
ân nhân vào báo Mục Vụ số tháng 12, 2021.
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Ngày 29.09 vừa qua chúng tôi đẵ chuyển số tiền quyên
được là 17.500,00 euro về cho Caritas Việt Nam của Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGM-VN). Khi nào nhận được thư
xác nhận của Caritas chúng tôi sẽ cho đăng trong tờ thông tin
hàng tuần này và trong báo Mục Vụ của GX số tháng 12,2021.
Thêm nhiều triệu lần nữa chúng tôi chân thành ghi nhận và cám
ơn quý vị cho tấm lòng quảng đại, cùng hiệp thông, và chia sẻ với
những người đang gặp khó khăn tại quê hương Việt Nam.
Chúng tôi tạm thời khóa sổ quyên tiền giúp nạn nhân Covid-19 tại
VN, nhưng nếu qúy vị vẫn muốn tiếp tục gởi vào, thì chúng tôi sẽ cho
vào quỹ bác ái của GX và sẽ giúp nơi nào cần đến.
Thành thật tri ân và đa tạ,
BĐH và mục tử GX
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, MHM

Danh sách ân nhân đóng góp giúp bệnh nhân
và các nạn nhân Covid -19 tại Việt Nam
Quý Danh
LTT Nguyen
TTT Do Hua
Ẩn danh
CC Vu
Le The My
GD MYAi & Quan Ly USA
DT Phung
KD Pham
TTD Bui
MH Le
HL Hoang
Do Van Tinh
Nguyen Thanh Binh
Dung, Oanh
GD Uyen Bui &Tieme Anh Duy
ND Hoang
THN Vu
Nguyen Tan Loc
Ân nhân
TR Luong

Số Tiền
Ghi Chú
€ 100,00
€ 50,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00 Ede
€ 100,00 Ede
€ 100,00 Bergen Op Zoom
€ 150,00
€ 50,00
€ 200,00
Hendriek Ido
€ 100,00 Ambacht
€ 50,00 Leeuwarden
€ 200,00
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Hội Người Việt Tự Do Purmerend
T Dinh
AC Hoàng Xuyến
KT Pham
GD Chị Tưởng
GD Chị Xương
TKQ Nguyen
Trần Thiện Huy
VM Nguyen
TL Pham
Phạm Văn Khanh
AC Trần Minh Đức Thạnh
Ân nhân
Ân nhân
Ân nhân
Mw. Thuy Thai
TL Tran
Tonny Panning
NC Nguyen CJ
Binh Quyen
Phạm Văn Minh
NQ Pham, G Pham Berentschot
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang
GD Thin Huong Dinh
GD An Dung
GD Phạm Cao Huấn
TH Dinh CJ
TTT Pham
Nhóm Từ Thiện Nieuwegein
VP Ha
GD Vũ Văn Hữu
VN Nguyen
VT Nguyen
Pham Van Dinh eo T Luong Thi Tin
DS Hoang
Ân nhân
Ân nhân
Bùi Thị Chinh
VOF Cha gio & Nguyen Ly
TKH Do
Nguyễn Thị Nguyệt
CD Nguyen
Bà Nguyễn Cao Khởi
ÔB Vin Hương

€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 1.000,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 72,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 100,00

Heerhugowaard
Spanje
Almere

Hardenberg
Nieuwegein
Zwolle
Zwolle
Rotterdam

Nijmegen
Bergen OpZoom

Ede
Ede
Nijmegen

Eindhoven

Heerhugowaard
Helmond
Groningen
Rotterdam
Almere
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AC Dũng Điệp
AC Cường Phượng
VH Nguyen
Giáo khu Deventer
Hoàng Mạnh Phát
AC Hùng Thu
MH Nguyen
GO Asian
Hoàng Đình Châu
AC Tĩnh Miễn
VV Nguyen
AC Phạm Văn Nam Mến
Ân nhân
Ân nhân
Ân nhân
Nguyen Duy Minh
HT Nguyen
Nguyen Ngoc Nghia
AC Trần Văn Sáng-Quang
AC Lê Đức Hà-Thúy
Ân nhân
TT Pham
GD D.H. Vu, GD. T.T.N. Hendriks-Vu
T.T.N. Hendriks-Vu, GD T.N.T.
Seijkens-Vu tai Eindhoven va GD D.H
Vu Odijk
GD Trong Hang
LTT Nguyen
TPA le
Duy Vien Ngo
Tổng cộng 30.09.2021

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 140,00
€ 1.000,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00

Arnhem
Den Haag

Nijmegen
Hoofddorp

Zevenaar
Ede
Mijdrecht

Helmond

Schijndel
Oss

€ 200,00
€ 50,00

Lelystad

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 17.242,00

Giáo xứ cần Giáo Lý Viên
Giáo xứ chúng ta đang cần những tình nguyện viên muốn trở
thành giáo lý viên (catecheet) có thể theo khóa học và huấn luyện
Giáo Lý (Catechese cursus) để dậy giáo lý cho các em thiếu nhi và
các bạn trẻ hiện tại và tương lai. Vì vậy chúng tôi tha thiết kêu gọi
các tình nguyện viên yêu thích dậy học và sinh hoạt với các em
thiếu nhi, và các bạn trẻ có thể ghi danh và tham dự khóa học
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Giáo Lý do Học Viện Arien của Utrecht huấn luyện và đào tạo. Vậy
kính mời tình nguyện viên có thể vào link kèm theo đây, download
và ghi danh. Giáo xứ sẽ giúp trả tiền khóa học cho các tình
nguyện viên đó.
https://www.ariensinstituut.nl/opleidingen/catechetenopleiding/

Gezocht: (aspirant-)catecheten
De Vietnamese parochie is op zoek naar vrijwilligers die tot
catecheten opgeleid willen worden, om nu en in de toekomst
catechese aan onze kinderen en jongeren te geven. Als je van
lesgeven aan kinderen houdt, als je het leuk vindt om met de
kinderen om te gaan, dan kun je je opgeven om catecheet voor
onze parochie te worden. Voorwaarde is dat je je dan voor de
opleiding tot catecheet op het Ariëns instituut inschrijft. Verdere
informatie over de inschrijving voor de opleiding kun je op deze
link vinden:
https://www.ariensinstituut.nl/opleidingen/catechetenopleiding/
Je opleidingskosten worden vergoed door de parochie.

Thánh Lễ Tại Các Giáo khu:
Tháng 10, 2021:
Thứ bảy ngày 02.10 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 03.10 Gk Ede vào lúc 13.30 giờ (Thánh lễ có nghi thức Rửa Tội)
CN 03.10 Gk Nieuwegein 16.30
CN 03.10 gia đình LCTX mừng Lễ Bổn Mạng kính Thánh Nữ
Faustina, tại nhà thờ Sint Martinuskerk, Kerklaan 22, 3828
EB Hoogland do cha Giuse Lê văn Thắng và qúy cha.
CN 10.10 Gk Delft 11.00 giờ
CN 10.10 Gk Spijkenisse 14.45
CN 10.10 Gk Bergen op Zoom 14.00 (cha khách)
Thứ bảy 16.10: Họp Đại Diện các Giáo Khu, Hội Đoàn và
Ban Ngành từ 13.00 – 16.00 tại Cothen. Trân trọng kính
mời tất cả qúy vị Đại Diện cùng đến tham dự.
Thứ bảy ngày 23.10 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 24.10 Gk Helmond 12.30 giờ (xin giữ đúng giờ vì sau lễ sẽ có lễ của
cộng đoàn nói tiếngTây Ban Nha/ Spaanse)

CN 24.10 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 31.10 Gk Purmerend vào lúc 10.00
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CN 31.10 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 31.10 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ

Tháng 11, 2021:
Thứ 7 ngày 06.11 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 07.11 Gk Ede vào lúc 13.30 giờ cùng chung với Gk Arnhem và
Gk Nijmegen cầu cho các Đẳng Linh hồn.
CN 07 11. Gk Deventer 16.00 giờ
CN 07.11 Gk Nieuwegein 16.00 giờ (cha khách)
Thứ 7 13.11 Gk Lelystad vào lúc 18.00 giờ
CN 14.11 Gk Delft 11.00 giờ
CN 14.11. Gk Spijkenisse 14.45 giờ
CN 14.11 Gk Roosendaal 18.00 giờ
Thứ 7 20.11 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 21.11 Gk Helmond 12.30 giờ (cha khách)
CN 21.11 Gk Veghel 15.30 giờ (cha khách)
CN 21.11 Gk Zwolle 15.30 giờ
CN 28.11 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 28.11 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 28.11 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ
Tháng 12, 2021:
Thứ bảy ngày 04.12 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 05.12 Gk Ede vào lúc 12.30 giờ
CN 05.12 Gk Nieuwegein 16.30
CN 12.12 Gk Delft 11.00 giờ
CN 12.12 Gk Spijkenisse 14.45
CN 12.12 Gk Bergen op Zoom 14.00 (cha khách)
Thứ bảy 18.12 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 19.12 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 19.12 Gk Veghel 15.30 giờ

Thứ bảy 25.12 Đại Lễ Kính Mừng Chúa Giáng Sinh vào
lúc 14.00 giờ tại nhà thờ ở Vinkeveen
CN 26.12 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 26.12 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 26.12 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ

Năm 2022
CN 30.01. Thánh lễ Mừng Tết Nguyên Đán - Tết Nhâm Dần (vào
ngày 01.02.2022 năm Dương lịch) tại Utrecht. Chi tiết sẽ được
thông báo sau.
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Thành Kính Phân Ưu và Xin Cầu Nguyện cho:
Lh Phaolo Nguyễn Thành Tính qua đời tại
Leidschendam, hưởng thọ 84 tuổi, là chồng, cha, ông
thân yêu của tang gia bà Nguyễn thị Hậu.
Nguyện xin Thiên Chúa xót thương và đón nhận linh hồn
Phaolo, và tất cả các linh hồn của những người đã ly trần
được vào vui hưởng sự sống vĩnh hằng trong Thiên quốc.

Qúy vị muốn giúp giáo xứ như Xin Lễ, Niên
Liễm, hoặc Bác Ái giúp người nghèo, bệnh
nhân…
Kính xin quý vị khi đóng góp Niên Liễm và chuyển tiền vào trương
mục GX., xin vui lòng ghi Niên Liễm 2021 và xin viết tên quý vị
và nơi ở, (viết ở phần omschrijving) để giúp chúng tôi ghi nhận
trong báo Mục Vụ. Kính mong qúy vị giúp chúng tôi để chúng tôi
ghi nhận chi tiết đầy đủ. Chân thành cám ơn tất cả qúy vị.
Nếu qúy vị muốn xin lễ thì nhắn tin vào Whatsapp, Viber (+31
(0)6 44 59 88 32) hoặc email: muctugxhl010318@gmail.com
Xin ghi chú những ý lễ qúy vị muốn cầu nguyện. Và hoàn toàn tùy
ý NẾU quý vị muốn gởi tiền xin lễ, thì xin vui lòng chuyển vào
R.K. Vietnamese Parochie Rek. NL 21 RABO 0111 847 370 Nhớ
viết: Xin Lễ.
Nếu qúy vị muốn giúp việc bác ái, xin quý vị ghi Bác Ái.
Kính mong qúy vị tiếp tục cầu nguyện nhiều cho GX và cho thế
giới.

Thành Thật Tri Ân Tất Cả Qúy Cha và Quý Vị
Thành thật cảm tạ tất cả Qúy Cha, cùng tất cả Quý Ông Bà Anh Chị
Em cho những lời cầu nguyện, những đóng góp rộng rãi về tinh
thần cũng như vật chất, qua hình thức niên liễm, hoặc xin lễ, hoặc
cho tiền giỏ (collecte) trong nhà thờ, hoặc mua đặt món ăn, bánh
ngọt vào các dịp Đại Lễ của Giáo xứ, hoặc tình nguyện làm việc
trong các ban ngành để giúp duy trì các sinh hoạt của giáo xứ.
Vậy kính mong qúy cha và qúy vị tiếp tục cầu nguyện và rộng tay
giúp đỡ cho giáo xứ của chúng ta.
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Nguyện xin Thiên Chúa luôn xót thương, bảo vệ và ban muôn ơn
lành cho tất cả qúy vị và cho giáo xứ chúng ta.
Thành thật tri ân và cảm tạ quý vị.
BĐH và mục tử giáo xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm
Ban Điều Hành
Lm Phaolo Phạm Ðình Hiện MHM: 06-445 988 32
Trần Ðức Thành (Phó chủ tịch nội vụ):06-205 685 08
Trần Thiện Huy (Phó chủ tịch ngoại vụ): 06-231 171 22
Trần Quốc Tuấn (Thư ký): 06-344 866 32
Ðỗ Ngọc Hoàng (Thủ quỹ): 06-523 153 40
Nguyễn Hữu Tánh (Thành viên): 06- 362 963 82
Vũ Thị Tuyết Nhi (Thành viên): 06-159 072 89
Ban Mục Vụ:
Cđ.Thánh Linh:
Cđ. Trẻ:
Phụng vụ:
Giúp lễ:

Nguyễn Thụy Lãnh
Nguyễn Đức Anh Tuấn
Trịnh Hưng
Mai Thị Xuân Hương
Nguyễn Thị Kim Cúc
Lê Thị Thủy

Giới trẻ:
Vũ Thị Tuyết Nhi
Cao niên & Trung niên: Bùi Năng Phán
Tài sản GX:
Đinh Phước Sơn
Thông tin:
BĐHGX
Website:
Lê Huy Minh Anh
Truyền thông:
Cao Đình Khanh
Âm thanh:
Phạm Thanh Hùng
Phim ảnh:
Đinh văn Lý

H.H.Petrus en Paulus pastorie, Rozenplatsoen 17, 3945 BW Cothen
muctugxhl010318@gmail.com Website: www.giaoxuvietnam.nl
Facebook: Giáo Xứ Việt Nam-Hòa Lan
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