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

Cothen 11.02.2021

V/V: Ý Lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ
Chúa Nhật VI TN năm C, Cn 13.02.2022
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 bị bỏ quên. +Lh quý 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 Tạ thị Mỹ Dung. +Maria
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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 VI TN năm C
BÀI ĐỌC I: Gr 17, 5-8
"Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay
cho người tin tưởng vào Thiên Chúa".
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Đây Chúa phán: "Khốn thay cho kẻ tin tưởng
người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người,
còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa. Họ như cây cỏ
trong hoang địa, không cảm thấy khi được hạnh
phúc; họ ở những nơi khô cháy trong hoang địa,
vùng đất mặn không người ở. Phúc thay cho
người tin tưởng vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là
niềm cậy trông của họ. Họ sẽ như cây trồng nơi
bờ suối, cây đó đâm rễ vào nơi ẩm ướt, không sợ
gì khi mùa hè đến, lá vẫn xanh tươi, không lo
ngại gì khi nắng hạn mà vẫn sinh hoa kết quả
luôn.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6
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Đáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào
Chúa (Tv 39, 5c).
Xướng:
1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác,
không đứng trong đường lối những tội nhân,
không ngồi chung với những quân nhạo báng,
nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm
luật Chúa đêm ngày. - Đáp.
2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa
trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất
cả công việc họ làm đều thịnh đạt. - Đáp.
3) Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ
trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người
công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt
vong. - Đáp.
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 12. 16-20
"Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lòng tin của
anh em cũng là hão huyền".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông
đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, nếu Đức Kitô được rao giảng
rằng Người đã từ cõi chết sống lại, thì làm sao có
người trong anh em cho rằng không có sự sống
lại từ cõi chết? Vì nếu kẻ chết không sống lại,
Đức Kitô cũng đã không sống lại. Nếu Đức Kitô đã
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không sống lại, thì lòng tin của anh em cũng là
hão huyền, và hiện anh em vẫn còn ở trong tội
lỗi của anh em. Như thế ai đã chết trong Đức
Kitô, cũng bị tiêu huỷ cả. Nếu chúng ta chỉ hy
vọng vào Đức Kitô trong cuộc đời này mà thôi, thì
chúng ta là những người vô phúc nhất trong thiên
hạ.
Nhưng không, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là
hoa quả đầu mùa của những người đã yên
giấc.
ALLELUIA: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ
giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và
Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 6, 17. 20-26
"Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các
ngươi là kẻ giàu có".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với
mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng
đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông
dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên
hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng
và xin Người chữa bệnh tật. Bấy giờ Người đưa
mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi
là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là
của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ
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bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy.
Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc
lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các
ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét,
trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên
các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi
hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần
thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha
ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.
"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các
ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các
ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ
phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang
vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn
cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các
ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như
vậy với các tiên tri giả".
{Các bài đọc Năm C lấy từ nguồn: http://thanhlinh.net/node/22070

Lezingen van 6e zondag door het jaar C
eerste lezing: Jer. 17, 5-8
Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt; gezegend is hij
die op de Heer vertrouwt.
Uit de Profeet Jeremia.
Dit zegt de Heer: “Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt,
die bouwt op een schepsel en zich afkeert van de Heer.
Hij is een kale struik in de steppe, nooit ziet hij regen;
hij staat in dorre woestijngrond, in een onvruchtbaar gebied,
waar niemand woont. Gezegend is hij die op de Heer
vertrouwt, en zich veilig weet bij hem. Hij is als een boom die
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aan een rivier staat en wortels heeft tot in het water. Hij heeft
geen last van de hitte, zijn blad blijft groen. Komt er een tijd
van droogte, het deert hem niet; altijd blijft hij vrucht dragen.”
tussenzang: Ps. 1, 1-2, 3, 4 en 6
Refrein:
Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt.
Gelukkig is de man die weigert te doen wat goddelozen hem
raden; die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit te midden
der spotters;
Maar die zijn geluk vindt in ’s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.
Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
Des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.
De goddelozen vergaat het zo niet:
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

tweede lezing: 1 Kor. 15, 12. 16-20
Als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgewekt,
hoe kunnen dan sommigen onder u beweren
dat er geen opstanding van de doden bestaat?
Want als de doden niet verrijzen is ook Christus niet verrezen,
en als Christus niet is verrezen
is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden.
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Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren.
Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben
gevestigd zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.
Maar zo is het niet! Christus is opgewekt uit de doden
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
Alleluia (Mt. 11, 25)
Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde,
omdat gij de geheimen van het koninkrijk
aan kinderen geopenbaard hebt. Alleluia.

evangelie: Lc. 6,17.20-26
Zalig de armen, wee u rijken.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas.
In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf van de berg af.
Hij bleef staan op een vlak terrein.
Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen
en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land,
uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon.
Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak:
“Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods.
Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden.
Zalig die nu weent, want gij zult lachen.
Zalig zijt gij wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u
haten, wanneer zij u uitstoten en u beschimpen
en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
Als die dag komt, springt dan op van blijdschap,
want groot is uw loon in de hemel.
Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten.
Maar wee u, rijken, want wat u vertroost hebt ge al ontvangen.
Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden.
Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen.
Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken,
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want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.”
Các bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ nguồn:
https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-hetjaar/6e-zondag-door-het-jaar-c/
Suy niệm: Lc 6: 17, 20-26

Qua bài Phúc-âm ngày hôm nay chúng ta dễ dàng nhận
ra rằng những tiêu chuẩn định nghĩa hạnh phúc của
Chúa Giêsu thật khác xa với những gì con người gọi là
hạnh phúc. Trong khi người thế mưu tìm hạnh phúc
chóng qua ở đời này, Chúa Giêsu hướng chúng ta đến
hạnh phúc thật, một hạnh phúc viên mãn trường tồn.
Đó là niềm hạnh phúc ở bên Chúa. Chúa Giêsu không
dạy chúng ta sống tách biệt thế gian chê bỏ tiền bạc và
khuyến khích sống nghèo. Ngài cũng không dạy chúng
ta hiền như chiên để bị lợi dụng. Ngài nói trước chúng
ta sẽ bị bách hại vì Đạo như ông cha ta đã từng bị.
Nhưng ngày nay tử Đạo không phải là tùng xẻo, voi dày
hoặc bị chặt đầu hay chém chết. Tử Đạo là kiên trung
sống đức tin mỗi ngày vì mến Chúa. Sống như vậy sẽ bị
đám đông ngó nhìn với con mắt kỳ lạ. Trong thế giới
hôm nay chẳng mấy ai sống theo Tám Mối Phúc Thật
như Chúa Giêsu dạy.
Câu hỏi sống còn là trong cuộc sống chúng ta chọn tiêu
chuẩn nào? Chọn Chúa hay chọn thế gian? Chọn thế
gian với tiền tài, danh vọng, chức quyền… thì được
người ta nâng niu, được bà con chiều chuộng. Được nói
cười, được ăn uống, được no cơm ấm áo, được đủ mọi
điều. Nhưng sau cùng tất cả còn lại gì? Cái gì dễ đến
cũng mau đi. Ra khỏi lòng mẹ hai bàn tay trắng, trở về
lòng đất trắng hai bàn tay. Chọn Chúa là bị thiệt thòi
trước mặt người đời. Sống lời Chúa dạy như bơi ngược
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dòng và bị coi như sống điên khùng chẳng giống ai.
Sống yêu thương tha thứ ngay cả kẻ thù mình như
Chúa dạy là sống khùng điên trong mắt thế gian. Làm
được vậy là chúng ta sống theo tình yêu. Mà tình yêu
phát sinh ra sự sống, sự sống hạnh phúc thật, viên mãn
tràn đầy bên Chúa.
Lm. Giuse Lê Văn Thắng SVD (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.
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
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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
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.
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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.

Thánh Lễ Tại Các Giáo khu:
Năm 2022
Tháng 2,
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
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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)
CN 20.03 Gk Nijmegen 13.30 giờ (Bổn Mạng Gk)(cha khách)
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)

Tháng 4, 2022:
Chi tiết tĩnh tâm sẽ được thông báo vào những tuần tới.
Thứ bảy 02.04 Tĩnh Tâm tại nhà thờ ………..cho các giáo
khu vùng ……………..
CN 03.04 Tĩnh Tâm tại tại nhà thờ…………… cho các giáo
khu vùng ……………
Thứ bảy 09.04 Tĩnh Tâm tại nhà thờ Lelystad cho vùng
Tây Bắc ((?) Hòa Lan
CN 10.04 CN Lễ Lá - Tĩnh Tâm tại nhà thờ ……….. cho các
giáo khu vùng ……………….
T5 14.04 Witte Donderdag / thứ Năm Tuần Thánh
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Goede Vrijdag/ Thứ sáu Tuần Thánh: Chúa Giêsu chịu
Khổ Nạn

CN 17.04.22 Lễ Kính Mừng Chúa Giêsu 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 / Hành Hương Banneux?
CN 08.05 Gk Spijkenisse 14.45 / Hành Hương Banneux?
CN 08.05 Gk Roosendaal 18.00 giờ / Hành Hương Banneux?
CN 08.05 Gk Tilburg / Hành Hương Banneux?
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

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.
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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
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
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Lê Thị Thủy
Giới trẻ:
Cao niên & Trung niên:
Tài sản GX:
Thông tin:
Website:
Truyền thông:
Âm thanh:
Phim ảnh:

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

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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