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

Cothen 15.10.2021

V/v: Phụng Vụ Thánh Lễ Chúa Nhật 29 TN B và

Thông tin Giáo Xứ Cn ngày 17.10.2021
Chủ đề suy niệm: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và
phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi
bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban,
nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định". (Marco 10,
39).
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 qúy vị trong
các giáo khu được Thiên Chúa chúc lành và ban ơn theo lòng
nhân từ của Chúa.
Cho các linh hồn:
+Phaolo Nguyễn Thành Tính. +Giuse Nguyễn Xuân Liên. +Giuse
Nguyễn văn Bổn. + Đominico Trần Hưng Nhượng. +Lh Anton.
Thông Tin GX và Phụng Vụ Lời Chúa CN XXIX TN năm B. Cn 17.10. 2021

1

+Maria Phạm Thị Phi Thụy. +Maria Cao thị Kham. +Giuse Nguyễn
Tri Chương. +Maria Phạm Thị Thiện. +Maria Lê thị Bích Liên.
+Phaolo Tạ Đắc Điều. +Teresa Tạ Thị Tuyết Dung. +Trần chí Hiếu.
+Lh Maria +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 vị trong các giáo
khu cho 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 29 Thường Niên năm B
Bài Ðọc I: Is 53, 10-11
"Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng
dõi trường tồn".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân
làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ
người, ý định của Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người,
người sẽ thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công
chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, sẽ gánh lấy những tội
ác của họ.
Ðáp Ca:

Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22

Ðáp: Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như
chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22).
Xướng:
1) Vì lời Chúa là lời chân chính,
bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực,
địa cầu đầy ân sủng của Chúa
2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài,
nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài,
để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết,
và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn
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3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa,
chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con.
Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con,
theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Bài Ðọc II: Dt 4, 14-16
"Chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân
sủng".
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng tế cao cả đã đi qua
các tầng trời, là Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ
vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải
chúng ta có vị Thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của
chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như
chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng
mà tiến đến trước toà ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và
tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời.
Alleluia:

1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang
lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.
Phúc Âm: Mc 10, 35-45
"Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho
nhiều người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và
thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng
con điều chúng con sắp xin Thầy". Người hỏi: "Các con muốn Thầy
làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người
ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của
Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các
con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa
Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu
bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy
sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả
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Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những
ai đã được chỉ định".
Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và
Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng
những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng
như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân.
Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm
lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm
đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính
Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và
ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".
{Các bài đọc Phụng Vụ lấy từ nguồn: Mạng Lưới Cầu Nguyện
https://thanhlinh.net/node/20323}. Các Bài Đọc Năm B

Suy Niệm: Người đời không nhiều thì ít mong muốn giầu sang
chức quyền. Có tiền có của, có thể mua gần như được tất cả.
Người có chức quyền được người khác phục vụ, vì những người
này có thể cho người ta điều họ mong muốn. Người có chức quyền
thường được người ta trọng vọng, ăn trên ngồi trước. Có lẽ đó là
những lý do nhiều người thích có chức vị quyền hành. Có những
người có chức có quyền được hối lộ để họ cho người ta được quyền
này quyền nọ, phép này phép kia, hầu những người này có thể
làm được nhiều tiền hơn.
Các tông đồ khi theo Chúa Giêsu cũng còn có tham vọng tương tự.
Họ có ao ước lớn muốn giải phóng Israel khỏi ách thống trị của
người Roma, nhưng cũng ao ước có chức có quyền. Điều này được
thấy khi hai tông đồ Giacôbê và Gioan xin cho được ngồi bên tả
bên hữu Chúa Giêsu khi Ngài được vinh quang.
Cái nhìn của Chúa Giêsu về quyền hành chức vị khác người đời
quan niệm rất nhiều. Với người đời, những người có chức có quyền
được người khác phục vụ; còn đối với Chúa Giêsu và cả những
người theo Ngài, những người muốn làm lớn nhất, thì phải làm
người phục vụ, phải là tôi tớ, phải là người “tùy thuộc” để mưu lợi
ích cho anh em mình.
Xin Mẹ Maria dạy chúng ta (trong tháng Mân Côi này) biết trung
thành và vui tiến trên con đường phục vụ để đạt được vinh quang
đích thực là được nên giống Chúa Giêsu.
Lm Phaolo Tạ Kim Thanh Bình.

(Nguồn: Mục Vụ số tháng 09 - 11, 2021)
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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 16-102021 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 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 đẵ
được gởi đến qúy vị trong tuần qua.
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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

Wil jij (ook) een jongerenweekend
organiseren?
Beste (ex) vrijwilliger van zomerkamp en/of ca
đòan trẻ jongerenkoorlid,
Allereerst hoop ik dat alles goed gaat met jou.
Het is al zo lang geleden dat wij bij elkaar zijn geweest.
Dit geldt niet alleen voor de contact momenten bij de
Vietnamese kerkdiensten, maar ook met andere
activiteiten waar je mogelijk bij aangesloten bent, denk
aan begeleiders bijeenkomsten, koorrepetities en
jongerenactiviteit (Legacy).
COVID-19 is helaas niet nog uit de wereld verbannen,
maar we leren langzaam om met COVID-19 te leven.
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Wij, de Vietnamese parochie (Giao Xu, GX), willen dan
ook vanaf 2022 weer verschillende activiteiten
organiseren.
Sinds april 2021 ben ik aangesloten als bestuurslid binnen
het parochiebestuur en is mijn functie om alle
jongerenactiviteit te gaan coördineren binnen GX. Zoals je
mogelijk al wist ben ik al veel betrokken bij diverse
jongerenactiviteiten, maar heb ik mij helaas ook in de
uitvoerende functie moeten terugtrekken om de
coördinerende rol op te kunnen pakken.
Middels dit bericht wil ik een oproep doen.
Ik ben opzoek naar jou én nog veel meer mensen (4-5
personen), misschien ken je nog iemand in je omgeving
(familielid of iemand uit je vriendenkring) die ons graag
wilt helpen met het opzetten en organiseren van een
jongerenweekend.
GX wil graag een pilot starten met het organiseren van
een jongerenweekend dat gericht is voor alle jongeren
(vrijwilligers) binnen onze parochie.
De bedoeling is dat we (weer) in verbinding zijn met
elkaar of juist elkaar vinden en gaan verbinden. Wij
waarderen enorm al je werk en inzet die je hebt geven
voor onze parochie.
Aanmelden kan door op dit e-mail bericht te
beantwoorden tot 31 oktober 2021.
Na 31 oktober ga ik met de aanmeldingen een meeting
organiseren waarbij wij met z'n allen kunnen gaan
brainstormen over ideeën, de (financiële) mogelijkheden,
etc.
Het zou mooi zijn als we al in het 1e kwartaal van 2022
iets kunnen gaan organiseren, maar als dit niet haalbaar
is kan het natuurlijk ook later in het jaar iets worden
georganiseerd.
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Ik richt me nu op het 1e kwartaal omdat vaak in het 2e
kwartaal vele van jullie druk zijn met
school/scripties/eindexamens en in het 3e kwartaal vaak ook al in
teken is van zomerkamp, maar alles is dus nog mogelijk!
Voel jij je geroepen en wil jij jezelf of samen met iemand die je
kent aanmelden voor de werkgroep jongerenweekend?
Meld je dan nu aan door dit e-mail bericht te antwoorden!
Wegens privacy stuur ik dit bericht met alle genodigden in de BCC,
maar stuur vooral mijn mail door als je iemand hierover wilt
informeren!
Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als ik. Op naar een
nieuw jaar met weer bijeenkomsten met gezelligheid en plezier!
Met vriendelijke groet,
Namens BĐH Giao Xu Vietnam tai Hoa Lan
Tuyet Nhi
Voor meer info mag je mij ook een berichtje sturen via whatsapp:
06-15907289
Ps.
Er zijn nog genoeg leuke ideeën binnen de parochie om de
jongerenactiviteiten op de agenda te zetten. Heb jij nog een leuke
idee(ën) die je graag met ons wilt delen? Stuur mij dan een mail.
Wil je liever niet meer worden benaderd voor vrijwilligerswerk óf
uitnodigingen voor jongerenactiviteit(en), stuur dan even een
mailtje en geef duidelijk aan voor welk onderwerp je niet meer
benaderd wilt worden, dan haal ik je uit deze mailinglist.

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
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thiếu nhi, và các bạn trẻ có thể ghi danh và tham dự khóa học
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.

Số người tham dự thánh lễ tại các nhà thờ đã
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
phải có coronatoegangbewijs khi vào nhà thờ, vì điều này không
hợp với tinh thần của Giáo Hội.
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Tuy nhiên chúng tôi đã 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 hỏi coronatoegangbewijs khi vào nhà thờ. Lý do
là 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 muốn
tham dự thánh lễ tại nhà thờ ở các địa phương, nên tuân giữ 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 tất cả
chúng ta và mọi người cần cộng tác để giúp 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 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 đẵ
được đăng trên mạng và Facebook của Giáo Xứ hoặc có thể nhấn vào
link sau đây:
https://www.aartsbisdom.nl/nederlandse -bisschoppen-latenanderhalve-meter-regel-los-bij-voldoende-ventilatie/

Thánh Lễ Tại Các Giáo khu:
Tháng 10, 2021:
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)
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CN
CN
CN
CN

24.10
31.10
31.10
31.10

Gk
Gk
Gk
Gk

Veghel 15.00 giờ
Purmerend vào lúc 10.00
Hoorn vào lúc 14.00
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 Lisse vào lúc 10.00 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 15.30 giờ (cha khách)
CN 07.11 GK Heerlen (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 Lisse vào lúc 10.00 giờ
CN 05.12 Gk Ede vào lúc 13.30 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
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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.

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
Nguyễn Hữu Tánh (Thủ quỹ): 06- 362 963 82
Ðỗ Ngọc Hoàng (đã xin nghỉ chức vụ Thủ quỹ): 06-523 153 40
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
Vũ thị Hồng Ngọc
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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