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
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

