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

Cothen 21.12.2021

V/V: Ý Lễ, và Thông Tin Trực Tuyến Thánh Lễ Kính

Mừng Chúa Giáng Sinh Thứ bảy 25.12.2021 vào
lúc 14.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen và thông tin
mới của HĐGM-HL về số người tham dự trong
Thánh lễ

Kính mời quý vị nhấn vào mạng nối này để cùng tham dự:
https://www.youtube.com/watch?v=4QNxxOv_jrg&list=PL32Mx
BHC4mM87CoSaX-OS981jY96dSed0
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.
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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.
Xin cùng hiệp ý với người xin cầu nguyện cho tất cả ý chỉ
nguyện xin:
*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. Dâng lời tạ
ơn Chúa và mẹ Maria. *Nguyện xin cho tất cả các ý chỉ của
người xin được Thiên Chúa xot thương, chúc lành và ban ơn
theo lòng nhân từ của Chúa.
+Linh hồn các linh mục, tu sĩ nam nữ truyền giáo. +Lh quý bạn
hữu và qúy vị ân nhân của GXứ. +Lm Giuse Trần Đức Hưng.
+Giuse Đòan như Đặng. +Maria Tạ thị Mỹ Dung. +Maria Trần
thị Lan. +Maria Kiều thị Hoa. +Phaolo Bùi Đặng Khôi Nguyên.
+Maria Phạm Thị Phi Thụy. +Anton Nguyễn Anh Tuấn. +Lh
Anton và Maria. +Teresa Nguyễn thị Bích Huyền. +Maria Anna
Bùi thị Thẩm. +Phaolo Nguyễn Thành Tính. +Giuse Nguyễn
Xuân Liên. +Giuse Nguyễn văn Bổn. +Daminh Lê Đình Sinh,
+Giuse Nguyễn Thế Kỷ. +Các linh hồn mồ côi bị bỏ quên. +Các
lh tiên nhân, ông bà, cha mẹ. +Các lh cần đến lòng Thương Xót
của Chúa, được vui hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa.

Phụng Vụ Lời Chúa
Kính mừng Chúa Giáng Sinh
(Thánh Lễ Ban Ngày)
Bài Ðọc I: Is 52, 7-10
"Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên
Chúa chúng ta".
Trích sách Tiên tri Isaia.

Thông Tin GX và Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Thứ Bảy 25. 12. 2021

2

Ðẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình,
người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng:
Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị!
Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất lên. Họ sẽ cùng
nhau ca ngợi rằng: Chính mắt họ sẽ nhìn xem, khi Chúa đem
Sion trở về. Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng
nhau ca ngợi! Vì Chúa đã an ủi dân Người, đã cứu chuộc Giêrusalem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt
chư dân; và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ
của Thiên Chúa chúng ta.

Bài Ðọc II: Dt 1, 1-6
"Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con".
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã
phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày
sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con mà
Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con
mà Ngài đã tác thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh
quang và là hình tượng bản thể Ngài, Người Con đó nâng giữ
vạn vật bằng lời quyền năng của mình, quét sạch tội lỗi chúng
ta, và ngự bên hữu Ðấng Oai Nghiêm trên cõi trời cao thẳm.
Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, thì Người
cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu.
Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào
trong các thiên thần rằng: "Con là thái tử của Cha, hôm nay
Cha đã hạ sinh Con"? Rồi Chúa lại phán: "Ta sẽ là Cha Người,
và Người sẽ là Con Ta". Và khi ban Con Một mình cho thế gian,
Chúa lại phán rằng: "Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lạy
Người!"

Alleluia:
Alleluia, alleluia! - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta.
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Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan
hoà đã toả xuống trên địa cầu. - Alleluia.
Phúc Âm: Ga 1, 1-18 {hoặc 1-5. 9-14}
"Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa
chúng ta".
Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên
Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên
Chúa ngay từ nguyên thủy.
Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng
vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở
nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại;
sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự
sáng.
Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã
đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng,
hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự
sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.
Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào
thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do
Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã
đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không
tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người,
thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho
những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí
huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của
đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.
Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa
chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con
Một đầy ân sủng và chân lý.
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Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Ðây là Ðấng
tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì
Người có trước tôi".
Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận
ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn
thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn
thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong
Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Kerstmis – dagmis – jaar A, B en C
Eerste lezing: Jes. 52, 7-10
Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God
aanschouwd.
Uit de profeet Jesaja
Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden,
die zegt tot Sion: Uw God regeert! Hoort! Uw torenwachters
verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk, want zij zien, oog in
oog, de terugkeer van de Heer naar Sion. Barst los in jubel
allen samen, puinen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn
volk getroost; Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn
heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren; en alle
grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.
Woord van de Heer. Wij danken God.
tussenzang: Ps 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6
Refrein:
Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.
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Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.
Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.
Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

Tweede lezing: Hebr. 1, 1-6
God heeft tot ons gesproken door de Zoon.
Uit de brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters,
nadat God eertijds
vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen gesproken had door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden,
tot ons gesproken door de Zoon,
die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat
en door wie Hij het heelal heeft geschapen.
Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid
en het evenbeeld van zijn wezen.
Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord.
En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken,
heeft Hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den
hoge, ver verheven boven de engelen, zoals Hij hen ook
overtreft in de waardigheid, die zijn deel is geworden.
Heeft God ooit tot een engel gezegd:
“Gij zijt mijn Zoon; Ik heb u heden verwekt?” Of:
“Ik zal een Vader voor hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn?”
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Wanneer Hij evenwel de Eerstgeborene opnieuw de wereld
binnenleidt zegt Hij: “Alle engelen Gods moeten Hem hulde
brengen.” Woord van de Heer. All. Wij danken God
vers voor het evangelie
Alleluia. Wij staan in het volle licht van deze heilige dag:
komt, laten we de Heer aanbidden.
Want heden daalde een groot licht op de aarde neer.
Alleluia.

Evangelie: Joh. 1, 1-18 of 1-5. 9-14
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes.
In het begin was het Woord en het Woord was bij God
en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden
van wat geworden is. In Hem was leven en dat leven was het
licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis,
maar de duisternis nam het niet aan.
Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot geloof
zouden komen. Niet hij was het Licht,
maar hij moest getuigen van het Licht.
Het ware Licht, dat iedere mens verlicht
kwam in de wereld. Hij was in de wereld;
de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld
Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden
Hem niet. Aan allen echter, die Hem wel aanvaardden,
aan hen, die in zijn Naam geloven,
gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden.
Zij zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees
of de wil van een man, maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Thông Tin GX và Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Thứ Bảy 25. 12. 2021

7

Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader
ontvangt, vol genade en waarheid.
Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toen hij uitriep:
“Deze was het van wie ik zei:
Hij die achter mij komt is vóór mij,
want Hij was eerder dan ik.”
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen;
genade op genade.
Werd de wet door Mozes gegeven,
de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus.
Niemand heeft ooit God gezien;
de Eniggeboren God,
die in de schoot des Vaders is,
Hij heeft Hem doen kennen.
Các bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ nguồn:
https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-ckersttijd/kerstmis-dagmis-jaar-a-b-en-c
Suy niệm:
Thiên Thần Chúa đem tin vui: “Hôm nay Ðấng Cứu Thế - Đức
Giêsu Kitô, đã giáng sinh cho chúng ta.” (Lc 2, 10-11). Mầu
nhiệm Giáng sinh luôn là mầu nhiệm mang nhiều ý nghĩa và
niềm vui cho những ai tin vào Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa
muốn tỏ hiện cho thế giới loài người tình yêu cao vời của Ngài,
bằng sự kết hợp với nhân loại trong thân xác loài người, để ban
cho loài người thân xác linh thiêng và sự sống vĩnh hằng của
Thiên Chúa.
Mầu nhiệm Ngôi Hai Con Thiên Chúa nhập thể và giáng sinh
mặc lấy xác phàm của loài người, để nhờ đó, loài người được
mặc thần tính, hình ảnh và sự sống của Thiên Chúa. Và cũng
nhờ đó chúng ta được cứu độ và được ban sự sống đời đời nhờ
mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Hai Con Thiên Chúa.
Nguyện xin Ngôi Hai Con Thiên Chúa trong tấm thân mỏng dòn
nhỏ bé của Hài Nhi Giêsu, ngự vào tâm hồn mỗi người chúng ta
và biến đổi những yếu hèn, những thiếu sót của chúng ta trở
thành lời chúc tụng tạ ơn Đấng Cứu Độ muôn dân đã được ban
cho chúng ta. Amen
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm. (Báo Mục Vụ của Giáo Xứ số
tháng 12, 2021 -2, 2022)
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Thư Mời
Vì siêu vi Omikron loại biến thể của
siêu corona đang bộc phát mạnh Hội
Đồng Giám Mục Hòa Lan Ấn Định Số
Người Tham Dự Trong Thánh Lễ là
50 người, không bao gồm những
quý vị giúp việc trong Thánh Lễ,
và Thông báo sự thay đổi số người
Tham Dự Thánh Lễ
Kính Mừng Chúa Giáng Sinh
Thứ bảy 25.12.2021 vào lúc 14.00 giờ
tại nhà thờ:
Heilig Hart van Jesus
Kerklaan 2,
3645 EV Vinkeveen
Vì mới nhận được thông báo của Hội Đồng Giám
Mục Hòa Lan công bố ngày 20.12.2021, BĐH-GX
chúng con thành thật xin lỗi và xin được thông báo
lại cho Quý Cha, quý vị Tu Sĩ, tất cả quý Ông Bà Anh
Chị Em, quý Bạn Hữu và những quý vị đẵ ghi danh
tham dự thánh Lễ Giáng Sinh là theo buổi họp báo
của Chính Phủ Hòa Lan chiều tối 18.12.2021 và
theo quy định gắt gao hơn nữa của Hội Đồng Giám
Mục Hòa Lan chỉ cho phép chúng ta 50 người tham
dự trong các thánh lễ, nhưng thánh lễ an táng được
phép 100 người. Quy định mới này cũng tái xác
định việc không có cử hành thánh lễ và các buổi hội
họp, học giáo lý từ 17.00 giờ. Đồng thời cũng yêu
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cầu giữ khoảng cách 1.5 mét và các việc vệ sinh
chung cần phải được duy trì tuyệt đối.
Cũng trong ngày vừa qua anh Trần Đức Thành (06
205 685 08) và anh Trần Thiện Huy (06 231 171
22) đã phải gọi điện thoại lại thông báo nhiều quý
vị đã ghi danh, xin vui lòng tham dự thánh lễ qua
mạng xã hội tại nhà.
Chúng con kính mong qúy cha và tất cả quý vị
thông cảm, và cùng cộng tác để giúp cho công
việc chung được an toàn và tốt đẹp theo tình hình
chung của toàn quốc hiện nay.
Xin mọi người chúng ta cùng đeo khẩu trang và
giữ vệ sinh chung để bảo vệ cho nhau và cho
người khác.
Chương trình:
- 12g00 Đón tiếp
- 13g40 Hát mừng Chúa Giáng Sinh
- 14g00 Thánh lễ kính Mừng Chúa Giáng Sinh
- 17g00 Bế mạc
Vì sự an toàn cho mọi người, và khi không còn chỗ
đậu xe chung quanh nhà thờ, kính xin qúy vị vui
lòng đậu xe tại parkeer: Sporthal De
Boei, Tuinderslaantje, 3645 KT Vinkeveen (cách
nhà thờ khoảng 200 mét) và chỉ đậu xe nơi được
phép, để khỏi gây nguy hiểm, và làm cản trở lưu
thông cho nhiều người khác. Thành thật cám ơn
cho sự cộng tác và yêu thương của qúy vị.
BÐH và Mục tử giáo xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm
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Xin Cầu Nguyện cho Ơn Thiên Triệu
trong giáo xứ chúng ta
“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít / De
oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er
weinig.” (Lc. 10,2).
Ơn Thiên triệu trên thế giới, và đặc biệt tại các giáo phận Hòa
Lan mỗi ngày mỗi giảm, và giáo xứ Việt nam chúng ta cũng đẵ
từ lâu không có thầy nào theo học trong các đại chủng viện.
Vì vậy chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi gia đình, và tất cả mọi
người cùng cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu trong giáo xứ của
chúng ta. Nguyện xin Chúa đánh động và mời gọi những ai
khao khát tìm hiểu và muốn dâng mình sống đời sống chiêm
niệm, cầu nguyện và hiến dâng trong đời sống tu sĩ, linh mục
làm việc trong Hội Thánh Chúa.
Kính gởi đến quý vị lời kinh cầu cho Ơn Thiên Triệu do Thánh
Đức Giáo Hoàng Phaolo II soạn khi ngài còn sống, để mọi người
chúng ta cùng nguyện xin Chúa mời gọi nhiều người tham gia
hiến dâng và làm việc truyền giáo cho giáo xứ chúng ta và cho
thế giới.
Những ai muốn tìm hiểu thêm ơn gọi / priesteropleiding có thể
liên lạc với cha xứ email: muctugxhl010318@gmail.com
Hoặc cũng có thể liên lạc / Neem dan contact op met de
rector van het Ariënsinstituut:
Keistraat 9, 3512 HV Utrecht. tel.: 030 2310490
e-mail: rector@ariensinstituut.nl
of kijk op: www.ariensinstituut.nl

KINH CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU
Lạy Chúa Giêsu,
xưa Chúa đã chọn các môn đệ đầu tiên,
để biến họ thành những người đánh cá phần hồn,
xin làm cho lời Chúa gọi ngọt ngào thuở xưa,
“Hãy theo Thày” bây giờ lại tiếp tục vang lên.
Xin Chúa ban cho các thanh niên nam nữ,
biết mau mắn đáp lời Chúa mời gọi.
Thông Tin GX và Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Thứ Bảy 25. 12. 2021

11

Xin Chúa phù hộ các Đức Giám mục, các linh mục,
và những người đang dâng mình cho việc truyền giáo.
Xin Chúa ban ơn kiên trì cho các chủng sinh của chúng
con, và những ai đang hiến mình phụng sự Chúa.
Lạy Mẹ Maria,
Mẹ Thiên Chúa, là gương mẫu Ơn Thiên Triệu,
xin Mẹ giúp chúng con biết đáp lời Chúa gọi, để cộng tác
vào chương trình cứu chuộc của Ngài. Amen.
(Do Thánh Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II soạn)
Nguồn: https://ungsinhdongten.net/kinh-cau-cho-thien-trieu/

Quy Định Mới của Hội Đồng Giám Mục
Hòa-Lan liên quan đến việc đại dịch siêu
corona tái bộc phát hiện nay
Hội Đồng Giám Mục Hòa Lan (HĐGM-HL) chiều ngày 20
tháng 12 đã ra quy định và ấn định số người tham dự
trong các thánh lễ là 50 người không bao gồm những
người giúp việc trong thánh lễ. HĐGM-HL cũng nhắc nhở
sẽ không có thánh lễ Đêm Giáng Sinh và không có hội
họp, học giáo lý, thánh lễ v.v… từ 17.00 – 5.00 giờ. Đây
là điều chắc chắn làm cho nhiều người chúng ta không
hài lòng, vì nhiều giáo khu thường có thánh lễ chiều.
Nhưng vì lợi ích chung, chúng ta cố gắng tuân giữ để bảo
vệ chung cho nhau. Trong trường hợp như đám tang thì
số người tham dự là 100 người. Khi có những trường hợp
khẩn cấp và ngoại lệ, qúy vị có thể hỏi ý kiến ban quản
trị nhà thờ sở tại để được giải thích và giúp đỡ.
Dựa vào quy định mới của HĐGM-HL chúng tôi cũng mời
gọi mọi người cùng cộng tác tuân giữ các biện pháp như
khử trùng tay khi vào nhà thờ, đeo khẩu trang, giữ
khoảng cách 1.5 mét và các biện pháp vệ sinh căn bản
khác khi tham dự các sinh hoạt tôn giáo. Nên đi thử/ test
corona khi cảm thấy có những triệu chứng như cảm sốt,
đau cổ họng v.v….
Thông Tin GX và Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Thứ Bảy 25. 12. 2021
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Những giáo khu nào có thánh lễ định kỳ sau 17.00 giờ, có
thể dời lên vào lúc 15.00 giờ hoặc sớm hơn. Hoặc nếu
không có giải pháp nào khác tốt đẹp hơn, thì chúng ta
tạm thời ngưng cho đến khi hoàn cảnh cho phép.
Xin mời qúy vị đọc thêm thông tin Hội Đồng Giám Mục Hòa Lan
sau đây:
Bisschoppen: Verdere aanscherping coronamaatregelen R.-K.
Kerk
https://www.aartsbisdom.nl/verdere-aanscherpingcoronamaatregelen-r-k-kerk/
Và những thông tin trước đó:
geen vieringen na 17 uur, ook niet met Kerstmis
https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-geenvieringen-na-17-uur-ook-niet-met-kerstmis/
Thành thật cảm tạ.

Thành Kính Phân Ưu
và Xin Cầu Nguyện Cho:
Linh hồn Giuse Đòan Như Đặng (Uden) qua đời ngày
15.12.2021 tại Hospice de Watersteeg, Veghel. Hưởng
thọ 64 tuổi. Thành thật chia buồn cùng quý tang gia,
quý tang quyến, và bạn hữu của người quá cố.
Nguyện xin Thiên Chúa xót thương, và đón nhận linh
hồn Giuse vào vui hưởng sự sống vĩnh hằng trong Thiên
Quốc.
Thành kính phân ưu.

Thánh Lễ Tại Các Giáo khu:
Tháng 12
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Thứ bảy 25.12.2021 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 Alkmaar mừng Tweede Kerstdag vào lúc 14.00
giờ (cha khách)

Năm 2022
Tháng 1, 2022:
CN 02.01 Gk Ede vào lúc 13.15 giờ
CN 02.01 Gk Hendrik Ido Ambacht vào lúc 14.00 giờ (cha khách)
CN 02.01 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
CN 09.01 GK Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 09.01 Gk Spijkenisse 14.45
CN 09.01 Gk Roosendaal 14.00 giờ ? (cha khách ?)
Thứ 7 ngày 15.01 Gk Goes vào lúc 15.00 giờ
CN 16.01 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 16.01 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 16.01 Gk Tilburg
CN 23.01 Gk Deventer 14.00 giờ
T7 29.01 GK Hoorn 15.00 giờ (cha khách)
CN 30.01.2022 Thánh lễ Mừng Tết Nguyên Đán - Tết
Nhâm Dần tại nhà thờ Vinkeveen vào lúc 14.00 (Tết Việt
Nam vào ngày 01.02.2022 năm Dương lịch). Kính mời tất qúy
ông bà anh chi em cùng đến tham dự, tạ ơn và cầu xin cho năm
mới được tràn đầy Phúc-Lộc-Thọ và nhiều may mắn.

Tháng 2,
T7 05.02
CN 06.02
CN 06.02
T7 12.02
CN 13.02
CN 13.02
CN 13.02

Gk Alkmaar vào lúc 14.00 giờ ?
Gk Ede vào lúc 13.15 giờ
Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
Gk Delft 11.00 giờ
Gk Spijkenisse 14.45
Gk Bergen op Zoom
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CN 13.02 Gk Nijmegen 10.00 giờ (Lễ mừng Tết VN)
Thứ 7 ngày 19.02 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 20.02 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 20.02 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 27.02 Gk Purmerend 10.00 giờ
CN 27.02 Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ
CN 27.02 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ ?

Tháng 3, 2022:
T7 05.03. Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 06.03 GK Heerlen vào lúc 11.00 giờ
CN 06.03 Gk H. I. Ambacht vào lúc 14.00 giờ ( cha khách)
CN 06.03. Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 12.03. Gk Lelystad vào lúc 18.00 giờ
CN 13.03 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 13.03 Gk Spijkenisse 14.45
CN 13.03 Gk Roosendaal 18.00 giờ
CN 13.03 Gk Tilburg
Thứ 7 ngày 19.03 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 20.03 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 20.03 Gk Ede 13.30 giờ (Bổn mạng Gk) (cha khách)
CN 20.03 Gk Nijmegen 13.30 giờ ( Bổn Mạng Gk)
CN 20.03 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 20.03 Gk Deventer 13.30 giờ
CN 27.03 Gk Purmerend 10.00 giờ (Zomertijd)
CN 27.03 Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ (Zomertijd)
CN 27.03 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ (Zomertijd)

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 Giáo Xứ, xin vui lòng ghi Niên Liễm 2022 và xin
viết tên và nơi ở, (viết ở phần omschrijving) để giúp chúng tôi
ghi nhận trong báo Mục Vụ được rõ ràng.
Nếu qúy vị muốn xin lễ thì nhắn tin vào Whatsapp, Viber (+31
(0)6 44 59 88 32) hoặc email: muctugxhl010318@gmail.com
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xin ghi chú những ý lễ qúy vị muốn xin 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 (và tên quý vị).
Nếu qúy vị muốn giúp việc bác ái, xin quý vị ghi Bác Ái (xin
vui lòng ghi tên quý vị).
Kính mong qúy vị tiếp tục cầu nguyện nhiều cho Giáo Xứ 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 BĐH, các ban ngành để giúp duy trì các
sinh hoạt của giáo xứ.
Kính mong qúy cha và qúy vị tiếp tục cầu nguyện và rộng tay
giúp đỡ cho giáo xứ của chúng ta.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn xót thương, bảo vệ và ban muôn
ơn lành cho qúy cha, 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 từ nhiệm: 01.01.2022): 06- 362 963 82
Vũ Thị Tuyết Nhi (Thành viên): 06-159 072 89
Nguyễn Thị Phương Tâm (Thủ qũy: 01.01.2022) 06- 818 643 98
Ban Mục Vụ:
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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

Kính chúc qúy cha,
qúy tu sĩ nam nữ, và tất cả quý ông bà anh chị em nhiều
ơn lành của Đấng Emmanuel Ngôi Hai Thiên Chúa nhập
thể, giáng sinh và ở giữa chúng ta.
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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