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:
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

