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

Cothen 30.07.2022

V/v: Thông tin GX.: Bài đọc Thánh Lễ CN
XVIII mùa Thường Niên (TN) C, Cn
31.07.2022. Thư Mời Lễ Bổn Mạng GX. Trại
Hè Giáo xứ bế mạc, Thông Tin Ban Thanh
Niên (BTN)
Xin vui lòng giúp: Kính nhờ quý vị Đại Diện giáo khu và qúy
hội đòan vui lòng chuyển thông tin hằng tuần của Giáo Xứ đến
cho tất cả trong giáo khu và qúy bạn hữu để cùng hiệp ý cầu
nguyện. Thông tin này được gởi đến những quý vị đã cho địa
chỉ email. Kính chúc quý vị nhiều ơn lành, thương yêu và sự
bảo vệ của Thiên Chúa.
Thông tin hằng tuần của GX cũng được đăng:

Website: www.giaoxuvietnam.nl
Facebook: Giáo Xứ Việt Nam-Hòa Lan.
Ý Lễ:
Xin cùng hiệp ý với người xin cầu nguyện cho tất cả ý chỉ
nguyện xin:
*Xin Chúa ban ơn yêu thích cầu nguyện và tâm sự với Chúa
Giesu ngự trong tâm hồn. *Ơn gọi tham gia vào đời sống dâng
hiến làm linh mục, tu sĩ nam nữ, các vị truyền giáo, giáo lý
viên, các thiện nguyện viên. * chúng ta cùng nguyện xin cho
mau chấm dứt chiến tranh xâm lăng tại Oekraine, và cho hòa
bình trên thế giới. *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
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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
Chính. +Anton Nguyễn văn Sáng. +Phero Phạm Quang Thủy.
+Daminh Đoàn Văn Đức. +Maria Phạm thị Phi Thụy. +Giuse
Phạm Phi Hùng và Lh Maria. +Anton Đinh Thanh Đạt. +Phêro
Lê Văn Lợi. +Anna Trần thị Đượm. +Maria Mai thị Tốt. +Giuse
Vũ Quang Huyền. +Maria Phạm Thị Sáng. +Maria Đòan thị
Điểm. +Maria Vũ thị Thu Hồng. +Giuse Đào Xuân Am. +Cho
các ý nguyện xin đã nhận được trong giáo xứ. +Các linh hồn
quý vị ân nhân của giáo xứ. +Các linh hồn mồ côi bị bỏ quên,
các linh hồn của những nạn nhân chiến tranh, các linh hồn
trong luyện ngục và các lh cần đến lòng Thương Xót của Chúa,
được vui hưởng sự sống muôn đời trong Nước Chúa.

Phụng Vụ Lời Chúa

Thánh Lễ CN 18 Thường Niên Năm C
Bài Ðọc I: Gv 1, 2; 2, 21-23
"Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm".
Trích sách Giảng Viên.
Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư
không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều
hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn
ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại
cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai
hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà
phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày
của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại
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không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không
sao?
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9
Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các
ngươi đừng cứng lòng (c. 8).
Xướng:
1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa,
hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta!
Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi,
chúng ta hãy xướng ca để hoan hô người.
2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy,
hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta.
Vì chính Người là Thiên Chúa của ta,
và ta là dân Người chăn dẫn,
là đoàn chiên thuộc ở tay Người.
3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người:
"Ðừng cứng lòng như ở Mêriba,
như hôm ở Massa trong khu rừng vắng,
nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta,
họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta.
Bài Ðọc II: Cl 3, 1-5, 9-11
"Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô
ngự".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Côlôxê.
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Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức
Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô
ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những
sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì
anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với
Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh
em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người
trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em
hãy kiềm chế các chi thể anh em, là sự gian dâm, ô uế,
dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ
phượng thần tượng.
Anh em chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người
cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con
người được đổi mới theo hình ảnh của Ðấng đã tạo
thành nó: ở đấy không còn là dân ngoại và Do-thái,
chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người man
rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi
sự và trong mọi sự có Ðức Kitô.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia:

Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi
bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
- Alleluia.
Phúc Âm:
Lc 12, 13-21
"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu
rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho
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tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta
làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các
ngươi?" Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi
chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải
sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".
Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ
kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong
lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích
trữ hoa lợi?' Ðoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là
phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi
chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo
linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải
dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui
chơi đi". Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu
dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì
những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ
của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa
thì cũng vậy".
Ðó là lời Chúa.
nguồn: http://thanhlinh.net/node/20417

Lezingen van 17e zondag door het jaar C
18e zondag door het jaar C
eerste lezing: Pred. 1, 2; 2, 21-23
Wat heeft de mens aan al zijn geploeter?
Uit het boek Prediker.
IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker,
ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid!
Er zijn mensen, die zich aftobben en inspannen met
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wijsheid en kennis van zaken, maar wat ze verdienen,
moeten ze afgeven aan anderen, die zich niet
inspanden. Ook dat is ijdelheid en grote onbillijkheid.
Wat heeft een mens tenslotte aan al zijn geploeter, en
aan de zorgen waarmee hij zich op aarde kwelt?
Alle dagen bereiden hem leed, en ergernis is zijn loon;
zelfs ‘s nachts vindt hij geen rust; ook dat is ijdelheid.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
tussenzang: Ps. 95 (94) 1-2, 6-7, 8-9
Refrein:
Luistert heden naar Gods stem:
Weest niet halsstarrig zoals weleer.
Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem
met liederen eren.
Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.
Luistert heden dan naar zijn stem:
weest niet halsstarrig als eens in Meriba.
Waar uw vaderen Mij wilden tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
tweede lezing: Kol. 3, 1-5. 9-11
Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.
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Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Kolosse.
Broeders en zusters,
als gij met Christus ten leven zijt gewekt,
zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de
rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het
aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met
Christus verborgen in God. Christus is uw leven,
en wanneer Hij verschijnt, zult gij ook met Hem
verschijnen in heerlijkheid. Maakt dus radicaal een
einde aan immorele praktijken, ontucht, onzedelijkheid,
hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht, die gelijk
staat met afgoderij. En beliegt elkaar niet meer. Gij
hebt de oude mens met zijn gedragingen afgelegd en u
bekleed met de nieuwe mens, die op weg is naar het
ware inzicht, terwijl hij zich vernieuwt naar het beeld
van zijn Schepper. Dan is er geen sprake meer van
Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of
Skyth, van slaaf of vrije mens. Daar is alleen Christus,
alles in allen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
vers voor het evangelie: Joh. 15, 15b
Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.
evangelie: Lc. 12, 13-21
En al die voorzieningen, die je getroffen hebt, voor wie
zijn die dan?
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Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Lucas.
In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus:
“Meester, zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij
deelt.” Maar Jezus antwoordde hem: “Man, wie heeft
Mij tot rechter of verdeler over u aangesteld?”
En Hij sprak tot hem: “Pas op en wacht u voor alle
hebzucht! Want geen enkel bezit, – al is dit nog zo
overvloedig – kan uw leven veilig stellen.” Hij vertelde
hun de volgende gelijkenis: “Het land van een rijk man
had een grote oogst opgeleverd. Daarom overlegde
deze bij zichzelf: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte
om mijn oogst te bergen. En hij zei: Dit ga ik doen: ik
breek mijn schuren af en bouw grotere: daarin zal ik
dan heel mijn rijkdom aan koren opbergen. Dan zal ik
tot mijzelf zeggen: Man, je hebt een grote rijkdom
liggen, voor lange jaren; rust nu uit, eet en drink en
geniet ervan! Maar God sprak tot hem: Dwaas! Nog
deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die
voorzieningen, die je getroffen hebt, voor wie zijn die
dan? Zo gaat het met iemand die schatten vergaart
voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ
https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-doorhet-jaar/2433-2/
Suy niệm: Dụ ngôn Chúa Giê-su kể về một người giàu
có an thân thoả mãn trên đống của cải lẫm này kho nọ,
rồi tự cho phép linh hồn mình được “nghỉ ngơi”, nhưng
nếu Chúa gọi bất thình lình, thì ‘tay trắng hư không’ ra
đi vào cõi diệt vong. Khi chúng ta đi về nơi an nghỉ.
Những gì thu góp chẳng còn chi. Sẽ mất hết những gì
Thông Tin GX và Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN XVIII TN - C. Cn 31.07.2022

8

ta xài phí. Chỉ còn lại những gì đã cho đi. Của cải vật
chất tự nó không xấu, siêng năng làm việc để có của
cải luôn là điều tốt. Nhưng chúng ta không được phép
dừng lại ở đó để hưởng thụ và an thân bám víu vào nó,
mà phải biết chia sẻ với những người kém may mắn
hơn mình. Những gì ta xài phí, những gì ta lo tích trữ và
bo bo giữ không chia sẻ rồi sẽ dừng lại khi ta xuống
mồ, chỉ còn lại những gì ta đã cho đi theo chúng ta. Xin
cho chúng con đang khi hưởng dùng những của cải đời
này do Chúa ban, thì cũng biết sử dụng sao cho hợp ý
Chúa và sinh lợi của cải thiêng liêng đời sau.
Lm. Gioan Nguyễn Văn Thông
(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 06- 08, 2022)

Trại Hè / Zomerkamp 2022
Trại Hè Thiếu Nhi/ Zomerkamp
De Wildwal,
Galgenbergweg 3, 6741 KJ Lunteren

24 – 30 juli, 2022

Tri Ân và Cảm Tạ
Cùng chung với các em thiếu nhi, thiếu niên và
ban điều Hành sinh hoạt trại hè chúng con chân
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thành tri ân và cảm tạ quý cha giúp ban Bí Tích
Hòa Giải, hai religieuze zusters: Zr Sterre và Zr
Nadia thuộc dòng Blauwe zusters dậy giáo lý, các
anh chị huynh trưởng, quý anh chị đi chợ, giúp
nấu ăn, giúp làm vệ sinh, giúp bảo vệ an toàn,
giúp âm thanh, cũng như những quý vị giúp chở
các em đi bơi, đi thăm công viên Veluwe, những
quý vị giúp những công việc khác trong suất tuần
trại hè, những quý vị ân nhân giúp thêm tài
chánh, những quý vị phụ huynh và tất cả những
quý vị âm thầm cầu nguyện, đóng góp và giúp đỡ
cho trại hè của giáo xứ 2022 thành công và tốt
đẹp trọn vẹn.
Chúng con vô cùng tri ân và cảm tạ cho những
tấm lòng quảng đại, những nghĩa cử cao thượng
và những hy sinh cao vời của tất cả mọi người,
đặc biệt những quý vị thiện nguyện đẵ hy sinh
rất nhiều giúp các em trong những ngày trại hè
năm nay.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho quý
cha, quý sơ, tất cả quý ông bà anh chị em và tất
cả mọi người luôn được mạnh khỏe, nhiều niềm
vui, trong sự bảo vệ và yêu thương của Thiên
Chúa.
Chúng ta cùng hẹn gặp nhau tại trại hè năm
2023.
Ban Trại Hè và BĐH-GX
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Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/
R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de
Vietnamese Martelaren te Nederland

Thư Mời

Tham Dự Thánh Lễ Kính Bổn Mạng Giáo Xứ –
Chúa Nhật 18.09.2022, vào lúc 14.00 giờ do
Đức Giám Mục Herman W. Woorts chủ tế và
ban bí tích Thêm Sức cho các em tại nhà thờ:
Heilig Hart van Jezus
Kerklaan 2,
3645 EV Vinkeveen
Chúng con Ban Điều Hành Giáo xứ Việt Nam tại Hòa Lan trân
trọng kính mời Đức Ông, Quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, tất cả
quý Ông Bà Anh Chị Em và các bạn hữu của các tôn giáo bạn
đến tham dự, và cùng hòa niềm vui chung với Đức trinh Nữ
Maria và các thánh Tử Đạo Việt Nam dâng lời chúc tụng và tôn
vinh Thiên Chúa đã luôn yêu thương và bảo vệ chúng ta và thế
giới trong thánh lễ trọng thể kính Bổn Mạng Giáo Xứ vào ngày
giờ nói trên.
Chương trình:
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12g00 Đón tiếp (xin quý phụ huynh cho các em được lãnh
nhận bí tích Thêm Sức và Rước Lễ lần đầu đến sớm để ôn tập
lại nghi thức Rước lễ và Thêm Sức và gặp Đức Giám Mục)
13g00 Quý cha ban Bí Tích Hòa Giải (Qúy vị muốn lãnh nhận
bí tích Hòa Giải, kính mời quý vị đến sớm)
13g15 Đức Giám Mục gặp và nói chuyện với các em lãnh nhận
Bí Tích Thêm Sức trong phòng họp.
14g00 Thánh lễ Trọng Thể Kính Mừng các Thánh Tử Đạo Việt
Nam, ĐGM sẽ ban Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Thánh Thể cho
các em Rước Lễ Lần Đầu cùng với quý Cha Đồng Tế.
16g30 Bế mạc
(Chúng ta cùng tạ ơn Chúa cho mọi sự bằng an hiện nay. Tuy
nhiên nếu có những thông tin liên quan đến đại dịch corona
trong những tháng tới, và chính phủ Hòa Lan có biện pháp phải
ngăn ngừa khẩn cấp, thì chúng tôi sẽ thông báo gấp đến tất cả.
Xin mọi người chúng ta tiếp tục dâng những hy sinh lên Thiên
Chúa, cầu nguyện cho nhau, và cho thế giới luôn được sống
trong bình an và sự bảo vệ của Thiên Chúa.)
Xin vui lòng giúp:
Kính xin qúy vị vui lòng đậu xe tại bãi đậu xe Sporthal De
Boei, Tuinderslaantje, 3645 KT Vinkeveen (cách nhà thờ
khoảng 200 mét) để không làm cản trở việc giao thông khi có
hỏa hoạn hoặc tai nạn, và tránh làm phiền những người sống
chung quanh nhà thờ.
Thành thật cám ơn cho sự cộng tác, và tấm lòng yêu thương
của qúy vị.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành và ban bình an cho tất
cả qúy cha và tất cả quý ông bà anh chị em.
Trân trọng kính mời,
BĐH và mục tử Giáo Xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện MHM
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WHAT A BLAST WAS ONZE BTN
EVENT: RECONNECT!
Het is alweer een aantal maanden
geleden dat onze eerste BTN Event:
Reconnect is geweest! Time flies en de
zomer met tropische hitte golven is
aangebroken. Sommigen gaan op
vakantie, anderen blijven lekker binnen
om te koelen en anderen werken
gewoon door. Hoe dan ook we doen
ons ding en daarnaast hier en daar vast ook wel connecten met
nieuwe en oude contacten die we op Reconnect hebben mogen
ontmoeten.
We willen nogmaals iedereen bedanken die aanwezig waren en
voor de support. We willen met name cha Bình, cha Hiện, chú
Thành, chú Hùng, bác Thoa, bác Hoàng & bác Xuyến, cô chú Vũ
Văn Hữu, cô Tú Anh & chú Long, cô Dung & chú An, cô Hằng ,
cô Nga, cô Liên, Michael, Tuấn Huy, Hải Đăng, Huy Phong,
Melissa, Kiên, Hannah, Tú en Phi allemaal bedanken omdat
mede door hun we Reconnect mogelijk hebben gemaakt.
Herinneren jullie nog hoe Reconnect was? Het was in ieder
geval een blast met food, muziek en fun toch!? Of hoe zat het
ook alweer? Kom we nemen je kort even weer mee naar
Reconnect om het een klein beetje her te beleven.
We begonnen met een kerkdienst over Reconnect waar we het
over manieren hadden om connectie te kunnen maken. Een
daarvan is door middel van emoties! Als souvenier kregen we
een emotie mee! Waar hebben jullie die nu hangen?
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Daarna kregen we een opwarmertje om in groepjes Guess That
Song te doen, de kansen waren verspreid van muziek uit de
jaren ‘80, Nederlandstalige muziek maar ook K-Pop! Toen we
opgewarmd waren en de eerste mensen hun prijsje hadden
gewonnen, barstte de strijd met Singing Bees pas echt los en
ging het tussen de jongens en meisjes er hard aan toe!
Extra bonus punten werden uitgedeeld als er niet
alleen gezongen werd maar ook gedanst!
Vervolgens konden we even bijtanken met een
heerlijk buffet en een nagerecht van de Vietmarket
halen. Na het eten was er ruimte om met elkaar in
contact te komen, bij te praten, wat spellen te
doen onder genot van een drankje, muziek en optredens. Een
mooie leuke Reconnect dag om erop terug te kijken.
Komt het al een beetje weer terug of is het toch een beetje
weggezakt? Geen nood! Want gelukkig hebben we in het najaar
het BTN Weekend editie 2022: Relive! Laten we daar Reconnect
herbeleven met alle andere leuke herinneringen! Ga

naar https://tncg.nl/btnweekendinfo.html voor meer info!
Groetjes BTN
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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.
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 GioanPhaolô II soạn)

Nguồn: https://ungsinhdongten.net/kinh-cau-cho-thien-trieu/
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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.

Thành Kính Phân Ưu và Xin Cầu Nguyện cho:
Linh hồn Maria Vũ Thị Chính qua đời ngày 13-07-2022 tại
Port Arthur Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 99 tuổi.
Là mẹ, bà, bà cố của gia đình các ông bà: OB Phạm văn
Đính, OB Phạm văn Tính, OB Phạm văn Nam, và OB Phạm
thị Tốt ở Hòa Lan. Thành kính phân ưu cùng tang gia và
hiệp lời nguyện cầu cho linh hồn Phero được mau vui
hưởng thánh nhan Chúa.

Tháng 8, 2022: tháng hè
Cha Hiện đi Hành hương, tĩnh tâm, và nghỉ hè.
Trong trường hợp có những việc khẩn cấp như xức dầu
bệnh nhân, cử hành thánh lễ an táng hoặc các trường
hợp nguy tử khác, kính mời qúy vị liên lạc thẳng với Đức
Ông Phero Trần Văn Hòa, điện thoại số: 06 - 53 24 43
62, hoặc qua anh Trần Đức Thành: 06 - 20 56 85 08
để được hướng dẫn. Chân thành cám ơn.
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Chương trình Mục Vụ và Thánh Lễ tại
các Giáo khu:
Năm 2022
Tháng 7, 2022:

CN 31.07 Mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập GĐ - LCTX (Steyl,
bij Venlo )

Tháng 8, 2022: tháng hè
Cha Hiện đi Hành hương, tĩnh tâm, và nghỉ hè. Trong
trường hợp có những việc khẩn cấp như: xức dầu bệnh
nhân, thánh lễ an táng, kính mời qúy vị liên lạc thẳng với
Đức Ông Phêro Trần Văn Hòa số điện thoại: 06 - 53 24

43 62
Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang tại nhà thờ St
Antonius, Ede 14.30 giờ
CN 14.08

CN 28.08 Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ (cha khách)

Tháng 9, 2022:
Thứ bảy 03.09 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 04.09 Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ
CN 04.09 Gk Ede vào lúc 13.15 giờ
CN 04.09 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
CN 04.09 Gk Zwolle vào lúc 15.30 giờ
Thứ bảy ngày 10.09 Huwelijksviering
CN 11.09 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ (cha khách )
CN 11.09 Gk Spijkenisse 14.45
( cha khách )
CN 11.09 Gk Roosendaal 18.00 giờ ( cha khách )
CN 11.09 Gk Tilburg
T7 17.09 Gk Den Bosch 15.00 giờ (thánh lễ và ban bí tích RT)

CN 18.09.2022 Lễ Kính Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ vào lúc
14.00 giờ tại nhà thờ ở Vinkeveen. Ca đòan trẻ sẽ giúp hát
lễ
T7 24.09 Gk Goes 17.00 giờ ?
N 25.09 Gk Purmerend 10.00
CN 25.09 Gk Hoorn vào lúc 14.00
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CN 25.09 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ
CN 25.09 Gk Nijmegen vào lúc 13.00 giờ
CN 25.09 GK Deventer vào lúc 14.00 giờ

Tháng 10, 2022:
Thứ bảy ngày 01.10 Huwelijksviering
CN 02.10 Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ
CN 02.10 Gk Ede vào lúc 13.15 giờ
CN 02.10 Gk Nieuwegein 16.00 giờ
Thứ bảy ngày 08.10 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 09.10 Gk Delft 11.00 giờ
CN 09.10 Gk Spijkenisse 14.45
CN 09.10 Gk Bergen op Zoom
Thứ bảy 15 Gk Goes 17.00 giờ
CN 16.10 Gk Helmond 13.00 giờ
CN 16.10 Gk Veghel 15.30 giờ

Thứ bảy 22.10 Họp Đại Diện các Giáo Khu, Hội Đoàn và
Ban Ngành vào lúc 13.00 tại Cothen
CN 23.10
T7 29.10
CN 30.10
CN 30.10
CN 30.10

Gk Heerlen ?
Gk Purmerend vào lúc 10.00 (Wintertijd)
Gk Hoorn vào lúc 14.00 (Wintertijd)
Gk Almere vào lúc 17.00 giờ (Wintertijd)

Tháng 11, 2022:
Thứ 7 ngày 05.11 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 06.11 Gk Lisse vào lúc 10.00
CN 06.11 Gk Ede, Gk Arnhem, Gk Nijmegen tổ chức chung lễ cầu
hồn vào lúc 13.30 tại Arnhem
CN 06.11 GK Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 12.11 Gk Lelystad vào lúc 18.00 giờ
CN 13.11 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN13.11 Gk Spijkenisse 14.45 giờ
CN 13.11 Gk Roosendaal 18.00 giờ
CN 13.11 Gk Tilburg
Thứ bảy 20.11 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 20.11 Gk Helmond 13.00 giờ
Cn 20.11 Gk Veghel 15.30 giờ
CN 20.11 Gk Deventer 13.15 giờ
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CN
CN
CN
CN

20.11
27.11
27.11
27.11

Gk Zwolle 15.30 giờ
Gk Purmerend vào lúc 10.00 giờ
GK Hoorn vào lúc 14.00 giờ
GK Almere vào lúc 17.00 giờ

Chân thành Kêu mời Qúy vị tiếp tục giúp
giáo xứ bằng cách Xin Lễ, đóng góp Niên
Liễm, hoặc Bác Ái giúp người nghèo, bệnh
nhân…
Kính xin quý vị khi đóng góp Niên Liễm hoặc muốn xin lễ hoặc
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

Thành Thật Tri Ân Tất Cả Qúy Cha và Quý Vị
Chúng con thành thật cảm tạ 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
tham gia làm việc trong BĐH, các ban ngành, giáo lý
viên, huynh trưởng thiếu nhi, để giúp phát huy các sinh
hoạt của giáo xứ.
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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, và tất cả qúy ông bà anh chị
em.
Thành thật tri ân và cảm tạ.
BĐH và mục tử giáo xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

Ban Điều Hành
Lm Phaolo Phạm Ðình Hiện MHM: 06-44 59 88 32
Trần Ðức Thành (Phó chủ tịch nội vụ):06-20 56 85 08
Trần Thiện Huy (Phó chủ tịch ngoại vụ): 06-23 11 71 22
Trần Quốc Tuấn (Thư ký): 06-34 48 66 32
Nguyễn Thị Phương Tâm (Thủ qũy): 06- 81 86 43 98
Vũ Thị Tuyết Nhi (Thành viên, Giới trẻ): 06-15 90 72 89
Bùi Ngọc Thành (Thành Viên, Điều Phối Viên): 06-48 95 80 20
Ban Mục Vụ:
Cđ.Thánh Linh:
Cđ. Trẻ:
Phụng vụ:
Giúp lễ:

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

Nguyễn Thụy Lãnh
Nguyễn Đức Anh Tuấn
Trịnh Hưng
Mai Thị Xuân Hương
Nguyễn Thị Kim Cúc
Lê Thị Thủy
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, The Netherlands.
muctugxhl010318@gmail.com

Website: www.giaoxuvietnam.nl Facebook: Giáo Xứ Việt Nam-Hòa Lan.
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