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Cothen 04.02.2021

V/V: Ý Lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ
Chúa Nhật V TN năm C, Cn 06.02.2022
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.
Xin cùng hiệp ý với người xin cầu nguyện cho tất cả ý chỉ
nguyện xin:
*Xin bình an và xin ơn chữa lành cho người con trai và cho các
bệnh nhân trong giáo xứ được Lòng Chúa xót thương và ban ơn
chữa lành. *Cho quê hương Việt Nam và nhiều quốc gia đang bị
đại dịch corona đe dọa, 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 xót thương, chúc lành và ban ơn
theo lòng nhân từ của Chúa.
Cho các linh hồn:
+Linh hồn các linh mục, tu sĩ nam nữ truyền giáo. +Lh quý bạn
hữu và qúy vị ân nhân của GXứ. +lh lm Giuse Trần Đức Hưng.
+ Matta Nguyễn Thị Xuân Lan. +Maria Lê Thị Tin. +Phêro
Nguyễn Văn Đến. +Maria Ngô thị Hiên. +Maria Đinh Thị Nhiễu.
+lh Maria và 2 lh Phanxico Xavie. +Catharina Nguyễn Thị
Thơm. +Giuse Nguyễn Văn Hỳ. +Maria Nguyễn Thị Đỡ. +Maria
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Tạ thị Mỹ Dung. +Maria Trần thị Lan. +Phaolo Nguyễn Thành
Tính. +Các ý nguyện xin nguyện cầu cho các linh hồn đã nhận
được. +Các linh hồn của quý vị ân nhân của giáo xứ. +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
Chúa Nhật V TN năm C
Bài Ðọc I: Is 6, 1-2a, 3-8
"Này tôi đây, xin hãy sai tôi".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngự
trên ngai cao, và đuôi áo của Người bao phủ đền
thờ. Các Thần Sốt Mến đứng trước mặt Người, và
luân phiên tung hô rằng: "Thánh, Thánh, Thánh!
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa
cầu đầy vinh quang Chúa". Các nền nhà đều rung
chuyển trước tiếng tung hô, và nhà cửa đều đầy
khói.
Lúc bấy giờ tôi mới nói: "Vô phúc cho tôi! Tôi
chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn, tôi ở giữa một dân
tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp, mắt tôi đã trông
thấy Ðức Vua, Người là Chúa các đạo binh".
Nhưng lúc đó có một trong các Thần Sốt Mến bay
đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà ngài đã
dùng cặp lửa gắp ở bàn thờ. Ngài đặt than lửa
vào miệng tôi và nói: "Hãy nhìn xem, than lửa
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này đã chạm đến lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được
xoá bỏ, và tội của ngươi được thứ tha". Và tôi
nghe tiếng Chúa phán bảo: "Ta sẽ sai ai đi? Và ai
sẽ đi cho chúng ta?" Tôi liền thưa: "Này con đây,
xin hãy sai con".
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3.4-5. 7c-8
Ðáp: Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con
đàn ca mừng Chúa (c.1c).
Xướng:
1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng,
vì Chúa đã nghe lời miệng con xin;
trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa,
con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa,
vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa.
Khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời con,
Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh.
3) Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa,
khi họ nghe những lời miệng Chúa phán ra;
và họ sẽ ca ngợi đường lối của Chúa:
"Thực, vinh quang của Chúa lớn lao!
4) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành.
Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự.
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Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời,
xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài.
Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 3-8. 11
"Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông
đồ".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông
đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, tôi đã rao truyền cho anh em
trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh: đó là
Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo
như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày
thứ ba Người đã sống lại đúng theo như lời Thánh
Kinh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với
mười một vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn
năm trăm anh em trong một lúc; nhiều người
trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng
có vài người đã chết. Thế rồi Người hiện ra với
Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ. Sau cùng,
Người cũng hiện ra với chính tôi như với đứa con
đẻ non. Dù tôi, dù là các Ðấng, chúng tôi đều rao
giảng như thế cả, và anh em cũng đã tin như
vậy.
Alleluia:
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng
chúng con, để chúng con lắng nghe lời Con của
Chúa. - Alleluia.
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Phúc Âm:
Lc 5, 1-11
"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Ðức Giêsu để nghe
lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét.
Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những
người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới.
Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông
Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi
Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa
giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy
thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá". Ông Simon
thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc
suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con
sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều
cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm
hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến
giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai
chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần
chìm.
Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và
thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa
con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả
mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà
các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan,
con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng
thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng:
"Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta".
Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự
mà đi theo Người.
{Các bài đọc Năm C lấy từ nguồn: http://thanhlinh.net/node/20436

5e zondag door het jaar C
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eerste lezing: Jes. 6, 1-2a. 3-8
Hier ben ik, zend mij.

Uit de Profeet Jesaja.
In het sterfjaar van koning Uzziahu zag ik de Heer, gezeten op
een hoge en verheven troon: zijn sleep bedekte heel de vloer
van de tempel. Hij was omgeven met serafs; elk had zes
vleugels,
en ze riepen elkaar toe: “Heilig, heilig, heilig, de Heer der
hemelse machten! Heel de aarde is vol van zijn glorie!”
Het luide roepen deed de drempels schudden in hun voegen
en het heiligdom stond vol rook. Toen riep ik: “Wee mij, ik ben
verloren! Want ik ben een mens met onreine lippen, en ik woon
te midden van een volk met onreine lippen, en toch hebben
mijn ogen de Koning, de Heer der hemelse machten, gezien!”
Maar een van de serafs vloog naar mij toe met een gloeiende
kool, die hij met een tang van het altaar genomen had;
hij raakte mijn mond daarmee aan en sprak: “Nu dit uw lippen
aangeraakt heeft, zijn uw zonden verdwenen, uw misstappen
vergeven.” Daarop hoorde ik de Heer spreken: “Wie moet ik
zenden? Wie zal voor ons gaan?” En ik antwoordde:
“Hier ben ik, zend mij!”

tussenzang: Psalm 138 (137) 1-2a, 2bc-3, 4-5,
7c-8
Refrein:
Ik zing voor U en alle hemelmachten.
U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.
U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep, hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.
U zullen alle koningen der aarde eren
wanneer zij horen wat Gij tot hen zegt.
Thông Tin Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật V TN C. 06. 02. 2022

6

Ook zij zullen de daden van de Heer bezingen:
ja waarlijk, machtig is de grootheid van de Heer.
Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding:
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;
vergeet het maaksel van uw handen niet!

tweede lezing: 1 Kor. 15, 3-8. 11
Zo verkondigen wij en dat hebt gij geloofd.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Korinte.
Broeders en zusters, In de eerste plaats dan heb ik u
overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen,
namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden,
volgens de Schriften en dat Hij begraven is, en dat Hij is
opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften, en dat Hij
verschenen is aan Kefas en daarna aan de Twaalf.
Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders
tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, hoewel sommigen
zijn gestorven.
Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle
apostelen. En het laatst van allen is Hij ook verschenen aan mij,
de misgeboorte. Maar of zij het nu zijn of ik, dát verkondigen wij
en dàt hebt gij geloofd.

Alleluia. Joh. 8,12

Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer.
Wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten.
Alleluia.

evangelie: Lc. 5,1-11

Zij lieten alles achter om Hem te volgen.
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Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas.
Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van
Gennesaret, terwijl de mensen op Hem aandrongen
om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de
oever van het meer; de vissers waren eruit gegaan en spoelden
hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon,
en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten
en vanuit de boot vervolgde Hij zijn onderricht aan het volk.
Toen Hij zijn toespraak had geëindigd, zei Hij tot Simon:
“Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst.”
Simon antwoordde: “Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd
zonder iets te vangen; maar op uw woord zal ik de netten
uitgooien.” Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun
netten, dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun
maats in de andere boot om hen te komen helpen.
Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens
toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei:
“Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens.”
Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die
bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden.
Zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon:
“Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.”
Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te
volgen.

Các bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ nguồn:
https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-hetjaar/5e-zondag-door-het-jaar-c/
Suy niệm: Các bài đọc trong Chúa Nhật hôm nay đều đề cập
đến ơn gọi. Tiên tri Isaia (trong bài đọc 1) đã được thấy Thiên
Chúa và cảm nhận thân phận nhơ uế của mình. Thiên Chúa đã
xá tội bằng thanh tẩy đôi môi nhơ uế của Isaia. Phaolô (trong
bài đọc 2) đã từng là người bắt các Kitô hữu đem về Giêrusalem
trị tội. Sau khi Phaolô được ơn trở lại, Phaolô là khí cụ đặc biệt
Thiên Chúa dùng để rao giảng Tin Mừng.
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Trong bài Phúc Âm Chúa đã mời gọi Phêrô trở nên thợ lưới
người sau khi Phêrô nhận ra mình tội lỗi bất xứng: ‘Lạy thầy,
xin xa tôi ra vì tôi là kẻ tội lỗi’. ‘Đừng sợ, từ nay ngươi sẽ là kẻ
chài lưới người’. Chèo thuyền vào bờ, Phêrô và các bạn đã bỏ
mọi sự mà đi theo Chúa Giêsu.
Cả ba người được gọi trong các bài đọc Kinh Thánh hôm nay
đều đã là tội nhân hoặc đã ý thức mình là tội nhân. Chính Thiên
Chúa đã tha thứ tội cho họ, và gọi họ cộng tác với Ngài. Thiên
Chúa là Đấng trung thành, Ngài vẫn yêu thương và liên lỉ mời
gọi con người cho dù họ bất trung.
Được Thiên Chúa mời gọi cộng tác, là vinh dự đặc biệt cho
những ai đã từng phạm tội chống cưỡng Ngài. Và rồi ngay cả
khi đã đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa mà vẫn còn vấp ngã,
thì Thiên Chúa vẫn tiếp tục trung thành mời gọi con người vươn
lên.
Thiên Chúa mời gọi con người hãy sống như con cái Thiên
Chúa, trở thành tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa cho
con người hôm nay. Thiên Chúa mời gọi mỗi người hãy yêu
thương mọi người, để mỗi người cảm được Thiên Chúa yêu
thương qua những người sống xung quanh mình.
Lm. Phaolo Tạ Kim Thanh Bình (Báo Mục Vụ của Giáo Xứ số
tháng 12, 2021 -2, 2022)

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.
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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 Thầy” bây giờ lại tiếp
tục vang lên. Xin Chúa ban cho các thanh niên nam nữ, biết
mau mắn đáp lời Chúa mời gọi. 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/

Thông tin của Hội Đồng Giám Mục Hòa-Lan
Cuộc họp báo của Chính Phủ Hòa Lan tối thứ ba
25.01.2022 về tình hình corona hiện nay và đã
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quyết định mở cửa cho tất cả các sinh hoạt, và nới
rộng giờ sinh hoạt đến 22.00 giờ.
Hội Đồng Giám Mục Hòa-Lan cũng đồng ý và ra quy
định mới từ ngày 26.01.202 cho phép số người tham dự
trong các thánh lễ tính theo diện tích rộng của nhà thờ.
Các sinh hoạt đạo đức, hoặc hội họp, học giáo lý cũng
được phép sau 17.00 giờ.
Trong trường hợp như đám tang, đám cưới thì số người tham
dự cũng vẫn được nhiều người tham dự. Qúy vị có thể hỏi ý
kiến ban quản trị nhà thờ sở tại để được giải thích và giúp đỡ
khi qúy vị có những trường hợp ngoại lệ nói trên.
Chúng ta cùng cộng tác và 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 v.v….
Xin mời qúy vị đọc thêm thông tin Hội Đồng Giám Mục Hòa Lan
sau đây:
Lees het hele bericht hier: https://www.aartsbisdom.nl/r-k-kerkversoepeling-coronamaatregelen-met-ingang-van-26-januari/
Thành thật cảm tạ.

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép
Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng
ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le, bởi vì
bây giờ con chẳng có thể, mà chịu Chúa cho thật được,
thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy,
chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm
lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúa đừng
để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
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Chân Thành Cảm Tạ
Chúng con cám ơn Đức Ông, qúy Cha, qúy Tu Sĩ
Nam Nữ, qúy vị ân nhân, qúy vị tự nguyện, và tất
cả qúy vị đã đáp lời mời, cùng đến tham dự Thánh
Lễ nhân ngày đầu năm mới để dâng Năm Mới
Nhâm Dần lên Thiên Chúa, nguyện cầu xin ơn
lành, bình an và sự bảo vệ của Thiên Chúa cho tất
cả mọi người và quê hương Việt Nam trong năm
mới này.
Lễ Tết Nhâm Dần được tổ chức tốt đẹp, trong sự đầm
ấm của không khí xuân. Dù vẫn còn bị giới hạn của
corona ảnh hưởng lên việc tổ chức thánh lễ, nhưng
được tham dự thánh lễ cách sốt sắng, được gặp gỡ
nhau, được trao đổi lời thăm hỏi, mừng chúc sức khỏe
nhau, chúng ta quả thật đã trao Chúa Xuân cho nhau.
Thánh lễ đã không thể có được nếu không có sự trợ
giúp của tất cả mọi người trong cộng đoàn: của gia đình
Lòng Chúa Thương Xót, ca đoàn Thánh Linh, ban giúp
lễ, quý bô lão, ban âm thanh, ban truyền thông, quý
chị giúp cho bông trên bàn thờ, bàn thờ tổ tiên, và mọi
người khác trong phần chuẩn bị nhà thờ và phần phụng
vụ. Về măt tài chính, khoản chi sẽ vượt qua khoản thu
nếu không có sự giúp đỡ âm thầm nhưng đông đảo của
rất nhiều quý ông bà anh chị em đã bỏ ra rất nhiều thời
giờ để giúp làm bánh mì, giúp làm các món ăn Việt
Nam bán gây quỹ (trong đó có nhiều quý vị đã giúp cả
công lẫn của), giúp chia và đóng gói các món hàng theo
đơn đặt hàng của từng người, đông đảo giáo dân trong
cộng đoàn giúp mua các món này để giúp giáo xứ (dù
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có thể mua ở các nơi khác được), và biết bao công việc
không tên khác.
Dẫu biết giáo xứ là của chung chúng ta, mỗi người đóng
góp vào việc chung trong khả năng của mình, nhưng
ban điều hành giáo xứ hết lòng cảm phục sự kiên trì
đóng góp lần này qua lần khác, năm này qua năm khác
của tất cả quý vị.
Nguyện xin Thiên Chúa, là Chúa Xuân của chúng ta, đổ
tràn muôn ngàn niềm vui xuân vào mỗi quý vị và gia
đình quý vị. Kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy sức
khỏe và ân thánh.
Trọng kính và biết ơn,
Ban điều hành giáo xứ NVCTTĐVN/HL

Thành Kính Phân Ưu
và Xin Cầu Nguyện Cho:
Linh hồn Maria Đinh Thị Nhiễu, qua đời ngày 29.01.2022 tại
giáo xứ Bắc Hải, Hố Nai, VN., là mẹ, bà của tang gia anh chị
Lộc Nhung (Hendrik Ido Abacht). Thành thật xin lỗi đã viết
sai trong Thành Kính Phân Ưu là ở Zwijndrecht. Và là cô của
anh chị Lộc (Hoorn). Hưởng thọ 87 tuổi.
Linh hồn Phero Nguyễn Văn Đến, qua đời ngày 22.01.2022 tại
giáo xứ Vũng Tầu, Việt Nam, là bố, ông của tang gia anh chị
Minh - Tuyết (Helmond). Hưởng thọ 98 tuổi.
Linh hồn Maria Ngô Thị Hiên, qua đời ngày 27.01.2022 tại bệnh
viện Bà Rịa, Việt Nam, là chị cùa ac: Ngô Duy Viên, Ngô Thị
Hạnh, Ngô Thành Bình (Den Bosch). Hưởng thọ 65 tuổi.
Linh hồn Matta Nguyễn Thị Xuân Lan qua đời ngày 20.01.2022
tại bệnh viện Breda, là vợ, mẹ, của tang gia ông Đòan Minh Mỹ
(Oosterhout NB.). Hưởng thọ 67 tuổi.
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Nguyện xin Thiên Chúa xót thương, và đón nhận các linh hồn
vào vui hưởng sự sống muôn đời trong Thiên Quốc.
Thành kính phân ưu.

Thánh Lễ Tại Các Giáo khu:
Năm 2022
Tháng 2,
Thứ bảy (T7) 05.02 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 06.02 Gk Ede vào lúc 13.15 giờ
CN 06.02 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 12.02
CN 13.02 Gk Delft 11.00 giờ
CN 13.02 Gk Spijkenisse 14.45
CN 13.02 Gk Nijmegen 10.00 giờ (đã xin hủy vì đại dịch corona)
CN 13.02 Gk Zwolle 15.00 giờ
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
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)
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CN
CN
CN
CN
CN
CN

20.03
20.03
20.03
27.03
27.03
27.03

Gk
Gk
Gk
Gk
Gk
Gk

Nijmegen 13.30 giờ (Bổn Mạng Gk)(cha khách)
Veghel 15.00 giờ
Deventer 13.30 giờ
Purmerend 10.00 giờ (Zomertijd)
Hoorn vào lúc 14.00 giờ (Zomertijd)
Almere vào lúc 17.00 giờ (Zomertijd)

Tháng 4, 2022:
T7 02.04
CN 03.04
T7 09.04
CN 10.04

Tĩnh Tâm chung theo vùng
Tĩnh Tâm Chung theo vùng
Tĩnh Tâm chung theo vùng
Tĩnh Tâm chung theo vùng

CN 17.04.22 Lễ Kính Mừng Chúa Phục Sinh
vào lúc 14.00 tại Vinkeveen
Thứ Hai 18.04. Tweede Paasdag Gk Alkmaar vào lúc 14.00 giờ
Thứ 7 ngày 23.04 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ

CN 24.04 CN 2 Phục Sinh CN Kính Lòng Thương Xót
Chúa (GĐ LCTX )

Tháng 5, 2022:

CN 01.05 Gk Ede vào lúc 13.15 giờ
CN 01.05 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 07.05 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 08.05 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 08.05 Gk Spijkenisse 14.45
CN 08.05 Gk Roosendaal 18.00 giờ
CN 08.05 Gk Tilburg
Thứ 7 ngày 14.05. Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 15.05 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 15.05 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 22.05 Huwelijksviering
CN 29.05 Gk Purmerend 10.00
CN 29.05 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 29.05 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ
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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 hoặc muốn xin lễ hoạc
muốn giúp việc Bác ái và muốn chuyển tiền vào trương mục
Giáo Xứ, xin vui lòng ghi: Niên Liễm 2022 / hoặc xin lễ /
hoặc Bác Ái, 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
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
Kính mong qúy vị tiếp tục cầu nguyện nhiều cho Giáo Xứ và cho
thế giới luôn được bình an.

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
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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 Thị Phương Tâm (Thủ qũy): 06- 818 643 98
Vũ Thị Tuyết Nhi (Thành viên, Giới trẻ): 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:
Cao niên & Trung niên:
Tài sản GX:
Thông tin:
Website:

Vũ Thị Tuyết Nhi
Bùi Năng Phán
Đinh Phước Sơn
BĐHGX
Lê Huy Minh Anh
Vũ Hồng Ngọc
Cao Đình Khanh
Phạm Thanh Hùng
Đinh văn Lý

Truyền thông:
Âm thanh:
Phim ảnh:

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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