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

Cothen 06.05.2022

V/v: Thông tin GX, Bài Đọc Chúa Nhật IV
mùa Phục Sinh năm C, Tháng Hoa Kính Dâng
Mẹ Maria, Thư mời tham dự Lễ Chúa Thánh
Thần Hiện Xuống, sinh hoạt Reconnect các
bạn trẻ, chúc mừng ngày Hiền Mẫu tuần CN
08.05.2022
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.
Xin cùng hiệp ý với người xin cầu nguyện cho tất cả ý chỉ
nguyện xin:
*Cho ơn gọi tham gia vào đời sống dâng hiến làm linh mục, tu
sĩ nam nữ, các vị truyền giáo, giáo lý viên. * chúng ta cùng
nguyện xin cho mau chấm dứt chiến tranh xâm lăng tại
Oekraine, và cho hòa bình trên thế giới. *cho mọi người vui
hưởng niềm vui ơn Cứu Chuộc của Đức Kito trong sự phục sinh
của Ngài và chuẩn bị đón mừng CHúa Thánh Thần. *Xin bình an
và ơn chữa lành cho các thương nhân trong chiến tranh, và các
bệnh nhân trong giáo xứ. *Nguyện xin cho tất cả các ý nguyện
xin của người xin được Thiên Chúa đón nhận, 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. + Maria Vũ Thị
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Thu Hồng. +Maria Hu Fengzhi Mai. +Giuse Đào Xuân Am.
+Phanxico Vũ Trọng Dũng. +Phêro Phạm Quang Thủy. +Maria
Nguyễn thị Kim Lan. +Phero Nguyễn văn Đến. +Đaminh Phạm
Công Hiên và Maria Phạm Thị Dung. +Giuse Nguyễn Tri Chương
và Maria Phạm Thị Ruyên. +Maria Trần Thị Huê. +Catharina
Nguyễn Thị Thơm. +Maria Lê Thị Tin. +Giuse Lê Ngọc Bích. +Lh
RosaLucia và lh Nguyễn thị Kim Lan. +lh Maria. +Các linh hồn
quý vị ân nhân giáo xứ. +Các linh hồn mồ côi bị bỏ quên, các
linh hồn của những nạn nhân chiến tranh. +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 IV mùa Phục Sinh Năm C

Bài Ðọc I: Cv 13, 14. 43-52
"Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua
Perghê và đến An-ti-ô-ki-a xứ Pi-si-đi-a; ngày Sab-bat,
các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Dothái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên
bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.
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Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe
lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân
chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại
các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Bar-na-ba can
đảm nói rằng: "Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi
trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và
tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây
chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã
truyền lệnh cho chúng tôi rằng: "Ta đã đặt ngươi làm
ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến
tận cùng trái đất". Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca
tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự
sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng
khắp cả vùng.
Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã
tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và
Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ.
Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài
đi đến Icô-ni-ô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và
Thánh Thần.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca:

Tv 99, 2. 3. 5

Ðáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi
(c. 3c).
Xướng:
1) Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ;
hãy vào trước thiên nhan
với lòng hân hoan khoái trá.
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2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa,
chính Người đã tạo tác thân ta,
và ta thuộc quyền sở hữu của Người,
ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
3) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo,
lòng từ bi Người tồn tại muôn đời,
và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ.
Bài Ðọc II:
Kh 7, 9. 14b-17
"Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn
nước ban sự sống".
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể
đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và
tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên; họ
mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế.
Và một bô lão đã nói với tôi: "Ðây là những người từ
đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng
trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng
Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền
thánh Chúa, Ðấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ
sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không
làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ
thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống,
và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia:

Ga 10, 14
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Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là mục tử tốt
lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết
Ta". - Alleluia.
Phúc Âm:
Ga 10, 27-30
"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng
Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được
sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không
ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta
ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể
cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".
Ðó là lời Chúa.
{Các bài đọc Năm C lấy từ nguồn: http://thanhlinh.net/node/
20451

Lezingen van 4e zondag van Pasen, jaar C
eerste lezing: Hand. 13, 14.43-52
Daarom richten wij ons tot de heidenen.
Uit de Handelingen van de Apostelen.
In die dagen reisde Paulus en Barnabas langs Perge naar
Antiochië in Pisidië, waar zij op de sabbat de synagoge
binnengingen. Na afloop van de dienst in de synagoge
liepen vele joden en godvrezende proselieten met Paulus en
Barnabas mee; deze spraken hen toe en drongen er bij hen op
aan in de genade van God te volharden.
De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen
om naar het woord van God te luisteren. Bij het zien van die
grote menigte werden de Joden zeer afgunstig en
beantwoordden de uiteenzetting van Paulus met
beschimpingen. Toen verklaarden Paulus en Barnabas in alle
vrijmoedigheid: “Tot u moest wel het eerst het woord van God
gesproken worden, maar omdat gij het afwijst en uzelf het
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eeuwig leven niet waardig keurt, daarom richten wij ons
voortaan tot de heidenen.
Want aldus luidt de opdracht van de Heer tot ons:
Ik heb u bestemd als een licht voor de heidenen,
opdat gij redding zoudt brengen tot aan het uiteinde van de
aarde.” Toen de heidenen dit hoorden waren zij verheugd en
verheerlijkten het woord van God, en allen die tot het eeuwig
leven waren voorbestemd namen het geloof aan.
Het woord des Heren verbreidde zich door heel die streek,
maar de Joden hitsten de godvrezende vrouwen op
die uit de toonaangevende kringen kwamen en ook de
voornaamste burgers uit de stad; zij veroorzaakten een
vervolging tegen Paulus en Barnabas en verjoegen hen uit hun
gebied. Dezen schudden het stof van hun voeten ten teken dat
zij met hen gebroken hadden en gingen naar Ikonium.
De leerlingen echter waren vervuld van vreugde
en van de heilige Geest.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
tussenzang: Ps. 100 (99), 2, 3, 5
Refrein: Wij zijn zijn kudde en zijn volk.
Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer,
treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn,
waarlijk de Heer is God.
Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.
Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.
tweede lezing: Apok. 7, 9.14b-17
Het Lam zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen
van het leven.
Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes.
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Ik, Johannes zag een geweldige menigte, die niemand tellen
kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte
gewaden en met palmtakken in de hand.
Toen zei een van de oudsten tot mij:
“Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking,
die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het
Lam. Daarom staan zij voor de troon van God
en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel, en Hij die op de
troon is gezeten zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen
nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of
woestijngloed zal hen treffen, want het Lam in het midden van
de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van
het leven en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
vers voor het evangelie: Joh. 10, 14
Alleluia.
Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. Alleluia.
evangelie: Joh. 10, 27-30
Ik geef mijn schapen eeuwig leven.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en ze
volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid
niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven.
Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft is groter dan allen;
en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en
de Vader, Wij zijn één.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Thông Tin GX và Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật IV mùa Phục Sinh C. CN 08.05.2022

7

Các bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ nguồn:
https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-paastijd/4e-zondag-vanpasen-jaar-c/

Suy Niệm: Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta…
Nếu như câu ca dao trên diễn tả sự gần gũi, tình cảm đối với
con trâu trong cuộc sống của nông dân Việt Nam thì người chăn
chiên và đàn chiên là hình ảnh thân thiết gắn bó, không thể
thiếu được của dân du mục. Mục tử là chính là người chăn dắt
và bảo vệ ràn chiên: canh chừng thú dữ, kẻ cướp; tìm chiên
lạc, băng bó vết thương, vác trên vai đưa về, dẫn tới nguồn
suối đồng cỏ.
Chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa và bước theo Chúa. Chúa
biết chiên của mình và ban cho sự sống đời đời. Những ai nghe
Lời Chúa Giêsu và bước theo Ngài là bước vào cuộc gặp gỡ
riêng tư, có khả năng biến đổi đời sống, đem lại hoan lạc bình
an. Chúa Giêsu chính là mục tử tốt lành đã hiến mạng sống
mình vì con người. Qua sự cứu độ của Chúa Giêsu con người
được giải phóng khỏi vòng nô lệ tội lỗi, được tự do làm con
Chúa và được thông phần sự sống vĩnh cữu với Thiên Chúa.
Hãy bớt nghe tiếng kêu của tiền, tiếng gào của đam mê, tiếng
quyến rũ của thế giới để hồn được lắng đọng mà nghe tiếng gọi
tình yêu của Thiên Chúa và bước theo Ngài. Thiên Chúa thực sự
yêu thương chúng ta. Hãy đặt trọn niềm tin vào Ngài.
Lm. Giuse Lê Văn Thắng (Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 03- 05,
2022)

Chúa Nhật IV Phục Sinh cũng còn gọi là
Chúa Nhật CHÚA CHIÊN LÀNH: “MANG LẤY
MÙI CHIÊN.” Chúa nhật cầu cho ơn gọi
Mỗi năm khi mừng lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, chúng ta
hầu như ai cũng nghĩ ngay đến hình ảnh Chúa Giesu nét mặt
nhân từ, một tay âu yếm bồng ẵm con chiên lạc, tay kia chống
gậy mục tử hiên ngang đối diện với sói dữ. Đó là hình ảnh quen
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thuộc giúp chúng ta mường tường ta chân dung của vị Mục Tử
Nhân Lành Giêsu. Người mục tử sẵn sàng bỏ 99 con chiên trong
đàn để tìm kiếm cho được một con chiên đi lạc (x. Lc 15, 4-6).
Người mục tử yêu quý đàn chiên đến độ sẵn sàng thí mạng để
bảo vệ cho chúng (x. Ga 10, 11). Kể từ khi Đức Jorge Bergoglio
trở thành Giám Mục Rôma, kế vị Tông tòa Thánh Phêrô, thế giới
như bắt gặp một hình ảnh khác khắc họa phẩm tính cao đẹp
của vị Mục Tử Tối Cao Giêsu: Mục tử mang lấy mùi chiên. Đó
cũng là ý cầu nguyện mà Giáo Hội đồng thanh dâng lên Thiên
Chúa trong này thế giới cầu cho ơn thiên triệu.

Thánh Giá đeo trên ngực của Đức Thánh Cha Phanxicô có
hình Chúa Giê-su là mục tử đang chăn dắt đàn chiên

Trước hết là sự chú ý của dư luận đối với cây thánh giá giám
mục của đức Phanxicô. Khác với các thánh giá của những vị tiền
nhiệm và của các giám mục khác trên thế giới, cây thánh giá
nhỏ bằng thép mạ bạc của Đức Thánh Cha Phanxicô khắc hình
người mục tử ốm yếu gày gò vác trên vai con chiên, phía sau là
những con chiên khác, tất cả đều quy hướng về mục tử của
chúng, phía bên trên có hình chim bồ câu tượng trưng cho Chúa
Thánh Thần đang ngự xuống trên mục tử và đoàn chiên. Quyết
định tiếp tục mang cây thánh giá đơn giản này trên ngực, cây
thánh giá mà Đức Thánh Cha đã gắn bó từ lúc ngài mới được
tấn phong giám mục, cho thấy ngài muốn tiếp tục đường lối thi
hành tác vụ mục tử như thời còn ở quê hương Á Căn Đình của
ngài: Chăn dắt đoàn chiên trong khiêm tốn và bằng tình
thương. Điều này như càng sáng tỏ hơn khi Đức Thánh Cha
kêu gọi các linh mục hãy trở nên các mục tử mang lấy mùi
chiên.[1] Rất nhiều người đã không ngần ngại cho rằng đây là
một trong những phát biểu giàu ý nghĩa nhất của Đức Phanxicô.
Thực ra Đức Phanxicô chỉ nhắc lại chân lý Tin Mừng liên quan
đến vị Mục Tử nhân lành là Đức Giêsu Kitô. Giữa người mục tử
nhân lành và chiên của ngài, luôn là sự gần gũi thân tình. “Tôi
chính là Mục Tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của
tôi biết tôi. Chiên của tôi nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và
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chúng theo tôi. Và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”
(x. Ga 10, 11-15).
Từ xưa, các nghệ sĩ cổ đại cũng đã nắm bắt được chân lý này
nên dùng các tác phẩm nghệ thuật để nói lên chân lý đó. Ví như
tác giả bức tượng “Mục tử” bằng đá cẩm thạch trắng có từ thế
kỷ thứ III đang được trưng bày tại Viện Bảo Tàng Vaticanô đã
diễn tả sự gần gũi đến mức hòa đồng giữa mục đồng và con
chiên. Các nhà nghiên cứu mỹ thuật phát hiện ra điểm đặc biệt
nơi mái tóc của cậu bé mục đồng và bộ lông của chú cừu con
mà cậu đang vác trên vai. Mái tóc của chủ và và bộ lông của
vật gần như hòa quyện nên một. Không có sự khác biệt nào về
đường nét mỹ thuật. Dụng ý này của tác giả dĩ nhiên không
phải để tả thực nhưng là để diễn nghĩa.

Tượng Chúa vác chiên tại Bảo Tàng Vatican.
Trên thực tế, làm gì có ai sở hữu mái tóc giống y trang một bộ
lông cừu? Do đó, nét tương đồng vừa được nói đến chính là
nghệ thuật tượng hình cho một người mục tử chân chính: gắn
bó, gần gũi, yêu thương và hóa mình nên con chiên. “Đây Chiên
Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1, 29).
Hôm nay, nhân ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày cầu
cho ơn thiên triệu, chúng ta không chỉ cầu nguyện để xin Chúa
ban thêm nhiều mục tử đến chăm sóc đoàn chiên của Chúa.
Nhưng trên hết chúng ta cầu nguyện để các mục tử ngày càng
trở nên giống Chúa hơn: Mục tử không ngại dấn thân, không
ngại mang lấy mùi chiên. Mục tử nhân lành luôn ở gần chiên để
biết chiên đang cần gì. Mục tử nhân lành thậm chí hóa mình
thành chiên để dễ dàng cảm thông và chia sẻ ưu tư của con
chiên. Chúng ta cũng cầu nguyện để các bạn trẻ can đảm đáp
lại lời mời gọi “Hãy theo thầy” của Chúa (x. Mt 4, 19). Với tâm
tình đó, chúng ta cùng đọc lại thông điệp ngày cầu cho ơn thiên
triệu của Đức Thánh Cha Phanxicô năm 2019 để nhận ra chính
mình cũng đã nhiều lần nhiều cách thoái thác trước ơn Chúa
kêu mời và lắng nghe bài hát “Đến Để Phục Vụ” như một mời
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nhắc nhở dành cho những môn đệ đang bước theo Thầy Giêsu
vị Mục Tử Nhân Lành không được quên đi lý tưởng hiến mình
trong yêu thương phục vụ.
“Chúa không muốn chúng ta cam chịu mỗi ngày sống và suy
nghĩ rằng xét cho cùng, chẳng có gì đáng chúng ta hăng say
dấn thân và dập tắt những băn khoăn ray rứt trong con tim tìm
kiếm những con đường mới cho hành trình của chúng ta… Ơn
gọi, xét cho cùng, là một lời Chúa mời gọi chúng ta đừng dừng
lại trên bờ với lưới cầm trong tay, trái lại hãy theo Chúa dọc
theo con đường Chúa muốn dành cho chúng ta, cho hạnh phúc
của chúng ta và cho thiện ích của những người ở cạnh chúng
ta… Dĩ nhiên, đón nhận lời hứa ấy đòi chúng ta phải cản đảm
chọn lựa. Các môn đệ đầu tiên, khi nghe Chúa gọi tham gia vào
một giấc mơ lớn hơn, họ đã “bỏ thuyền bỏ lưới ngay và đi theo
Chúa” (x. Mt 1,18).[2]
Tải xuống từ https://dongcatminh.org/chua-nhat-chua-chien-lanh-manglay-mui-chien/ ngày 03.05.2022.
Chân thành ghi nhận và cám ơn Dòng Cát Minh cho phép dùng bài
chia sẻ trên.

Tháng 5 tháng Hoa kính dâng Mẹ Maria
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Cùng kết hợp với muôn triệu người trên thế giới chúng
ta cùng dâng hoa lên Mẹ Maria, nhờ Mẹ, với Mẹ và qua
Mẹ chúng ta chúc tụng Thiên Chúa. Xin Mẹ Maria cầu
bầu cho chúng con, đặc biệt cho Oekraine được mau
thoát khỏi nạn chiến tranh, và khắp nơi trên thế giới
thoát khỏi đại dịch và được bình an. Cũng nguyện xin
Mẹ Maria giúp mọi người tin nhận vào quyền năng của
Chúa Giêsu Kito con Mẹ. Lạy Mẹ Maria vẻ đẹp của
muôn hoa, xin cầu cho chúng con.
“ Công Đồng Vaticanô II đã khẳng định: “Trong nhiệm cục ân
sủng, kể từ khi Mẹ tin tưởng ưng thuận trong ngày truyền tin,
sự ưng thuận mà Mẹ đã kiên quyết giữ trọn cho đến bên Thập
Giá. Đức Maria tiếp tục thiên chức làm Mẹ cho tới lúc vĩnh viễn
hoàn tất việc cứu độ mọi người được tuyển chọn. Thực vậy, sau
khi về trời, vai trò của ngài trong việc cứu độ không chấm dứt,
nhưng ngài vẫn tiếp tục liên lỉ chuyển cầu để đem lại cho chúng
ta những ân huệ giúp chúng ta được cứu độ đời đời …. Vì thế,
trong Hội Thánh, Đức Trinh Nữ được kêu cầu qua các tước hiệu:
Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian” (LG
62).
Vì Mẹ là Mẹ của Đầu thân thể mầu nhiệm Hội Thánh là chính
Đức Giêsu và là “mẹ của nhân loại” (x. LG 54), và, Đấng Cứu
Thế đã mang lấy đau khổ của mọi người thì Mẹ Maria, Đấng
đồng công cứu chuộc, đã chia sẻ hơn ai hết các hậu quả tai ác
của tội lỗi nhân loại khi đảm nhận sứ mệnh làm Mẹ Đấng Cứu
Thế: “Còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn
bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra”
(Lc 2, 35).
Tuy nhiên, vai trò Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng
Trung Gian của Đức Mẹ phải gắn liền với Đức Giêsu Đấng là
khơi nguyên và cùng đích của mọi điều thiện hảo.
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cung minh định: “Trinh nữ
Maria được công nhận và tôn kính là Mẹ đích thực của Thiên
Chúa và của Đấng Cứu chuộc… Mẹ cũng thật sự là ‘Mẹ các chi
thể Chúa Kitô’… vì Mẹ đã cộng tác bằng đức ái của mình vào
việc sinh ra các tín hữu trong Hội Thánh, là những chi thể của
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Đức Kitô là Đầu. Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô, là Mẹ của Hội
Thánh” (x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 963).
Việc sùng kính Đức Maria còn bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi vì:
nhờ Người, với Người và trong Người, mọi vinh quang, danh dự
đều quy về Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Vì
vậy, những biểu hiện tỏ lòng tôn kính Mẹ Maria cần phải dẫn
đến việc tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.
Thế nên, mọi việc tôn sùng Đức Mẹ phải nhằm vào sự kết hợp
trực tiếp với Đức Giêsu, thiếu yếu tố này, mọi việc kể như vô
hiệu.”
Trích từ website Dòng Chị Em con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa
https://mancoichihoa.com/blog/2018/05/07/y-nghia-thang-hoa-va-longton-kinh-duc-me-trong-thang-5/

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

“ Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con:
Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Gioan 20,22)

Kính Mời

Tham Dự Thánh Lễ Trọng Thể Kính Mừng
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Chúa nhật 05.06.2022
vào lúc 14.00 giờ tại nhà thờ: Heilig Hart van Jesus
Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen
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Trọng kính quý Cha,
Kính thưa quý Tu Sĩ nam nữ, quý Giáo Khu, qúy Hội Đoàn, qúy
Ban Ngành, quý Ông Bà Anh Chị Em, và quý Bạn Hữu các tôn
giáo bạn,
Niềm vui đón nhận Chúa Thánh Thần là một hồng ân cao cả
Thiên Chúa ban cho Hội Thánh Chúa, giáo xứ chúng ta sẽ tổ
chức Thánh Lễ trọng thể kính mừng Chúa Thánh Thần Hiện
Xuống. Chúng con trân trọng kính mời quý cha, tất cả quý ông
bà anh chị em và qúy bạn hữu cùng tham dự và cùng nguyện
xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta luôn sống can đảm
và vững tin trong thế giới tràn đầy những thử thách và khó
khăn hiện nay tại nhà thờ vào ngày và giờ nói trên.
Chương trình:
- 12g30 Đón tiếp
- 13g00 Quý cha ban Bí Tích Hòa Giải
- 14g00 Thánh lễ Trọng Thể Kính Mừng Chúa Thánh Thần Hiện
Xuống
- 17g30 Bế mạc
Vì sự an toàn cho mọi người, kính xin qúy vị vui lòng đậu xe tại
parkeer: Sporthal De Boei, Tuinderslaantje, 3645 KT Vinkeveen
(cách nhà thờ khoảng 200 mét) để không gây nguy hiểm và
làm cản trở lưu thông cho nhiều người khác.
Chúng con thành thật cám ơn cho sự cộng tác và yêu thương
của qúy vị.
Trân trọng kính mời và mong được đón tiếp qúy Cha, qúy ông
bà anh chị em và tất cả.
BÐH và Mục tử giáo xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm

Chân Thành Tri Ân
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Chúng con chân thành cám ơn tất cả quý cha, quý tu sĩ
nam nữ, giáo khu Almere và gk Lelystad, ca đòan Thánh
Linh, ban Giúp lễ, ban Âm thanh, ban Truyền thông và
Phim ảnh, quý vị tự thiện nguyện giúp làm bánh mì, giúp
làm hàng, bán và mua hàng và tất cả ông bà anh chị em
đã đến tham dự và giúp tổ chức thánh lễ kính mừng Chúa
Phục Sinh của giáo xứ được trang nghiêm và tốt đẹp.
Quý cha, và tất cả qúy vị đã dành trọn tâm hồn và lòng
kính mến cùng hiệp hành vời giáo xứ tham dự thánh lể
kính mừng Chúa Phục Sinh. Hình ảnh sống động của
nhiều trái tim, niềm vui và những nụ cười tự tin tươi nở
trên mọi khuân mặt, tấm lòng hy sinh và quảng đại của
mọi người đã thực sự làm cho đức tin vào Đức Kito Phục
Sinh thực sự sống lại. Ánh sáng phục sinh của Đức Kito
đẵ phá tan đi những áng mây đen tối bao trùm nhân loại
do đại dịch corona và chiến tranh gây ra.
Nguyện xin Đức Kito phuc sinh tiếp tục trợ giúp, thêm
sức mạnh, và bảo vệ tất cả mọi người chúng ta và giúp
chúng ta sống vui lên và luôn vững tin vào sự Phục sinh
muôn đời của Đức Kito.
Chúng con BĐH Giáo Xứ Việt Nam tại Hòa Lan thành thật
khiêm hạ cúi đầu tri ân và đa tạ quý cha, quý giáo khu,
quý hội đoàn, quý vị tự thiện, tất cả quý ông bà anh chị
em và tất cả những qúy vị âm thầm cầu nguyện và đóng
góp mà chúng con thiếu sót nêu tên.
Thành thật tri ân và cảm tạ,
Ban Điều Hành và Mục tử giáo xứ
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Trợ Giúp Oekraine
Chân thành cám ơn Gia đình Lòng Chúa Thương
Xót cho số tiền 1235,- euro quyên góp trong thánh lễ
kính Lòng Thương Xót Chúa CN 24.04 vừa qua. Số tiền
này đã được chuyển vào qũy giúp Oekraine của Hội
Đồng Giám Mục Hòa Lan: NL21 INGB 000 000 58 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne
Thành thật tri ân.

Jongeren en Reconnect

Thân Mời quý bạn trẻ tham gia sinh
hoạt Reconnect ngày 28 tháng 5 tại
Den Dolder.
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Sau một thời gian dài bị ngưng tất cả các sinh hoạt
chung với giới trẻ vì đại dịch corona. Bây giờ có thể tổ
chức lại nên Ban Thanh Niên muốn tổ chức một buổi
sinh hoạt với các ban trẻ vào ngày 28 tháng 5 từ 14g00
- 20g00.
Chương trình bao gồm thánh lễ đặc biệt dành cho giới
trẻ bằng tiếng HL do cha Phaolo Tạ Kim Thành Bình và
cha Phaolo Phạm Đình Hiện mhm cử hành. Sau đó là
phần sinh họat văn nghệ; có ban nhạc sống Bình Minh
giúp. Đồng thời sẽ có những trò chơi, có đố vui như các
bạn trẻ đã từng chơi khi đi trại. Cũng sẽ có nhiều thời
gian thư giãn để các bạn trẻ ăn, uống, gặp gỡ, thăm
hỏi, làm quen bạn mới để nối kết tình thân, và nói
chuyện vui với nhau.
Ban Thanh Niên chúng con xin gửi lời đến quý ông bà,
các bác, cô chú và tất cả những quý vị quan tâm đến
giới trẻ giúp phổ biến và khích lệ các con, cháu để các
bạn trẻ cùng biết và cùng đến tham dự buổi sinh hoạt
Reconnect này. Mọi chi tiết xin đọc thêm ở website:
https://tncg.nl/reconnect.nl có thêm informatie
cho các bạn.
Chúng con chân thành kính mời và cảm ơn.
Ban Thanh Niên GX

Trại Hè Thiếu Nhi/ Zomerkamp
De Wildwal,
Galgenbergweg 3, 6741 KJ Lunteren

24-30.07.2022
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Beste (aankomende) begeleiders,
Wij zijn op zoek naar gezellige begeleiders voor Trai
He 2022!!
Het is inmiddels al bijna drie jaar geleden sinds het
laatste zomerkamp. Na twee jaar covid zijn wij gepokt
en gemazeld in het omgaan met maatregelen. Ondanks
de onzekerheid rondom kamp en corona, is het bestuur
druk bezig met het organiseren van Trai He 2022 dat corona
proof zal plaatsvinden.
Wij hebben hiervoor natuurlijk begeleiders nodig.
Het zomerkamp zal dit jaar plaatsvinden van 24 juli t/m 30 juli.
Let op: begeleiders zijn één dag eerder aanwezig op zaterdag
23 juli.
Begeleidersweekend zal 14 & 15 mei plaatsvinden.
Tijdens dit weekend zullen wij meer informatie over
zomerkamp geven, zullen de eerste voorbereidingen voor het
zomerkamp door jullie gedaan worden en zal het super gezellig
worden, omdat we weer eindelijk samen zijn. Zorg daarom
ervoor dat jij deze dagen vrij bent en noteer het alvast in je
agenda!
Heb je weer zin om na drie jaar de kinderen en tieners te
begeleiden? Heb je weer zin om samen met je medebegeleiders van zomerkamp een onvergetelijke week te
maken? Ben jij behulpzaam en houd je van gezelligheid? Ben
jij 19 jaar of ouder? Meld je dan aan door te mailen naar
traihe.hoalan@gmail.com met je naam, leeftijd en
telefoonnummer.
Aanmelden kan tot 1 mei 2022.
p.s.: Worst case scenario kan zijn dat kamp niet doorgaat door
strenge maatregelen vanuit de overheid (overmacht). Wij gaan
hier niet vanuit en zullen er alles aan doen om kamp wel door
te laten gaan.
Maar houd er wel rekening mee. Verdere informatie volgt nog
over het zomerkamp en de nodige invulling ervan. Jullie worden
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hier op de hoogte gebracht zodra wij ook verder zijn in onze
voorbereiding.
Liefs,
Het zomerkamp bestuur 2022

Ghi danh Trại Hè Thiếu Nhi 2022
Beste ouders,
Eindelijk is het weer zover. Trai He Hoa Lan is na twee jaar
weer terug! Vanaf 7 maart kunt u uw kind inschrijven. Het zal
dit jaar weer plaatsvinden op De
Wildwal in Lunteren van 24 juli t/m 30 juli.
Maatregelen omtrent COVID-19
Om de veiligheid van de kinderen, tieners en vrijwilligers te
waarborgen, zullen wij tijdens kamp zorgen voor zo min
mogelijk kruising met de buitenwereld. Verder hopen wij op
medewerking van u, de ouders, zodat kamp veilig door kan
gaan zonder een eventuele uitbraak. Wij verzoeken daarom uw
kind
één dag voor aanvang van kamp te testen met een zelftest. Als
uw kind positief test, vertrouwen wij erop dat u hem/haar thuis
laat. Ook vragen wij u twee à
drie zelftesten mee te geven aan uw kind. Mocht uw kind
tijdens het kamp klachten krijgen, zullen wij hem/haar testen.
Is uw kind positief, dan moet u uw
kind ophalen en zal hij/zij thuis in isolatie gaan. Is uw kind
negatief, dan mag hij/zij op kamp blijven.
Inschrijfkosten dit jaar is 160 euro per deelnemer waarvan 100
euro aanbetaling. De inschrijving is pas compleet als de
aanbetaling is voldaan. Overige 60 euro gelieve met pin
betalen op de dag van aankomst. Let op! Als uw kind vlak voor
kamp of tijdens kamp positief test, bent u respectievelijk de
aanbetaling of inschrijfkosten kwijt. Mocht de overheid rond die
tijd maatregelen verder versoepelen of helemaal afschaffen,
dan zullen wij ons beleid daaraan aanpassen.
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Voorrang eerste communie en vormsel
Een ander maatregel is dat wij maximaal 100 deelnemers
toelaten (60 kinderen en 40 tieners). Dat is aanzienlijk minder
dan voorgaande jaren. Daarom geven wij voorrang aan
kinderen die inschrijven voor eerste heilige communie en
vormsel. Wij zijn tenslotte een gelovig zomerkamp. Ons
hoofddoel is ervoor zorgen dat kinderen en tieners hun eerste
heilige communie en vormsel kunnen behalen. Kinderen die
onder de tussenklas vallen, komen op de reservelijst te staan
(first come, first serve). Zij mogen mee als de maximale
capaciteit van 60 kinderen niet bereikt is. Voor de kinderen die
in de tussenklas komen, hoeft nog geen aanbetaling te worden
voldaan. Als hij/zij mee mag, zal u uiterlijk 26 juni een
bevestigingsmail ontvangen en kunt u beslissen de inschrijving
wel of niet door te laten gaan. Gaat de inschrijving door, dan
dient u ook de aanbetaling te voldoen.
Wij zijn niet blij met de maatregelen die wij moeten nemen,
maar wij hopen op uw begrip. Na twee jaar geen kamp, willen
wij alles eraan doen om dit jaar
kamp veilig door te laten gaan.
U kunt ons altijd mailen naar traihe.hoalan@gmail.com mocht u
nog vragen hebben na het lezen van dit bericht.
Algemene informatie:
Locatie: de Wildwal, Galgenbergweg 3, 6741 KJ Lunteren
Datum: 24 juli t/m 30 juli
Inschrijfkosten: 160 euro per kind.
Inschrijven kan via de site www.traihe.giaoxuvietnam.nl tot
19 juni. De kinderen op de reservelijst zullen uiterlijk 26 juni
horen of hij/zij mee mag op kamp.
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V.v.: Mời Gọi Quý Vị Tình Nguyện, Ân Nhân

và quý vị Phụ Huynh giúp Trại Hè Thiếu Nhi
từ ngày 23-30 tháng 07, 2022 tại de Wildwal,
Galgenbergweg 3, 6741 KJ Lunteren (NL)
Kính thưa quý vị Đại Dịện Giáo Khu, Hội Đòan, Ban Ngành, quý
vị Phụ Huynh và quý Bạn Hữu trong giáo xứ,
Kính chúc bình an.
Do đại dịch corona, sinh hoạt trại hè thiếu nhi của giáo xứ
chúng ta bị gián đoạn trong hai năm qua. Cầu mong năm nay
tình hình corona sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ tổ chức trại hè cho các
em. Trong những tháng qua, quý anh chị trong Ban Sinh Hoạt
Trại Hè và BĐH-GX đã họp, và đồng ý tổ chức trại hè và muốn
mời gọi quý cha mẹ khích lệ các em ghi danh tham dự trại hè.
Mục đích là để giúp các em có cơ hội gặp gỡ, và làm quen với
các bạn trẻ khác. Các em sẽ học giáo lý chuẩn bị đón nhận Bí
tích Thánh Thể (Rước Lễ Vỡ Lòng), hoặc đón nhận Bí tích Thêm
Sức. Thêm vào đó các em cũng sẽ học thêm về văn hóa, ngôn
ngữ và phong tục Việt Nam.
Và để các em có một Trại Hè thật vui, lành mạnh, ban tổ chức
Trại Hè cũng cần rất nhiều quý vị thiện nguyện tình nguyện
giúp các em trong các công việc như: nấu ăn, đi chợ, giúp dọn
dẹp, bảo vệ an toàn, và các công việc khác trong thời gian trại
hè.
Vì đây là công việc và trách nhiệm chung, giáo xứ cần nhiều
thiện nguyện. Các giáo khu có thể cùng tham gia, giúp một
hoặc nhiều ngày và tình nguyện làm công việc như đã nói ở
trên. Giáo xứ cũng kêu mời tất cả mọi người trong giáo xứ có
thể giúp thức ăn, để giúp nhà bếp có những món ăn thay đổi
cho các em và cho những quý vị giúp việc trong thời gian sinh
hoạt trại hè.
Vậy, kính mời quý vị vui lòng liên lạc với anh Trần Thiện Huy:
06 231 171 22 hoặc anh Trần Đức Thành: 06 205 685 08,
để được giải thích thêm.
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Khi nhận được tên của quý vị Ban Tổ Chức sẽ mời tất cả quý vị
tham dự một ngày gặp gỡ để cùng làm quen, trao đổi ý kiến,
phân công việc, và trách nhiệm. Và cùng chung nhau, chúng ta
có thể tổ chức một trại hè thật vui cho các em.
Thành thật biết ơn cho tấm lòng quảng đại và những hy sinh
mà quý vị đẵ cho các em và giáo xứ. Nguyện xin Thiên Chúa
luôn chúc lành và ban muôn ơn lành cho tất cả. Luôn kết hợp
trong Đức Kito
Ban Sinh Hoạt Trại Hè,
BĐH và Mục tử GX
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện MHM

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.
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
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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 GioanPhaolô II soạn)
Nguồn: https://ungsinhdongten.net/kinh-cau-cho-thien-trieu/

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 5, 2022:
T7 07.05 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 08.05 GK Lisse vào lúc 10.00 giờ
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CN 08.05 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 08.05 Gk Spijkenisse 14.45
Thứ 7 ngày 14.05. Deventer mừng Vọng Phong Thánh Titus
Brandsma om 19.00 giờ
CN 15.05 Gk Helmond 13.00 giờ
CN 15.05 Gk Veghel 15.30 giờ
T7 21.05 Gk Goes vào lúc 17.00 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

Tháng 6, 2022:
Thứ 7 04.06. Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ

CN 05.06. Lễ Kính Mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
tại Vinkeveen vào lúc 14.00
Thứ 7 11.06 Gk Lelystad 18.00 giờ
CN 12.06 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 12.06 Gk Spijkenisse 14.45
CN 12.06 Gk Bergen op Zoom
Thứ bảy 18.06 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 19.06 Gk Helmond 13.00 giờ
CN 19.06 Gk Veghel 15.30 giờ
CN 26.06 Gk Purmerend 10.00 giờ
CN 26.06 Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ
CN 26.06 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ
CN 26.06 Gk Deventer 13.15 giờ
CN 26.06 GK Zwolle 15.30 giờ
CN 26.06 GK Nijmegen 13.30 giờ

Tháng 7, 2022:
Thứ bảy 02.07
CN 03.07 Gk Ede vào lúc 13.15 giờ
CN 01.05 GK Henrik Ido Ambacht 14.00 giờ
CN 03.07 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 09.07 Eindhoven
CN 10.07 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 10.07 Gk Spijkenisse 14.45 giờ
CN 10.07 Gk Roosendaal 18.00 giờ
CN 10.07 Gk Tilburg
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Thứ 7 ngày 16.07 Huwelijksviering
CN 17.07 GK Veghel 15.30 giờ ?

Za 23.07 Voorbereiding ( zon 24.07 – za
30.07 ) Trại Hè / Zomerkamp te de Wildwal,
Galgenbergweg 3, 6741 KJ Lunteren (Hòa Lan)
CN 31.07 Mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập GĐ - LCTX (Steyl,
bij Venlo )

Thành Kính Phân Ưu và Xin Cầu Nguyện cho:
Linh hồn Maria Vũ thị Thu Hồng là mẹ của Trần Hạ Lan và
Trần Xuân Điệu (Heerhugowaard), là con, chị, em của tang gia
bà Thoa (Alkmaar) qua đời ngày 23.04.2022 te Herhugowaard.
Hưởng thọ 59 tuổi.
Thành kính phân ưu cùng quý tang gia và hiệp thông cầu
nguyện cho linh hồn Maria và tất cả các linh hồn cần đến lòng
thương xót của Chúa, được mau vui hưởng thánh nhan Chúa.

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
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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 phát huy 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
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:
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Kính chúc quý bà mẹ và tất cả qúy chị em thật
nhiều niềm vui và hạnh phúc
của ngày tri ân quý bà mẹ.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành và ban
bình an cho các bà mẹ và tất cả quý chị em.
Chúng ta cùng kết hợp và tiếp tục cầu nguyện cho
hòa bình tại Oekarine và toàn thế giới.
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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