Cộng Đồng Thánh MICAE

Tổng Giáo Phận Paderborn & Giáo Phận Essen

"Ai tin Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã
được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến
Đấng sinh thành, thì cũng yêu thương
kẻ được Đấng ấy sinh ra" (1 Ga 5:1)
Số 283 tháng 04.2017
Lạy Chúa Giêsu,
có những ngày con cảm thấy
đời sống thật nặng nề;
có những lúc con muốn buông trôi,
để mặc cho dòng đời đưa đẩy;
có những khoảng thời gian dài,
con như mảnh đất khô khan cằn cỗi.
Xin cho con Ánh Sáng của Chúa
để con biết lối mà đi.
Xin cho con Tấm Bánh của Chúa
để con có sức mà dấn bước.

Xin cho con Lời của Chúa
để con vững một niềm tin.
Xin cho con Sự Sống của Chúa
để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn,
niềm vui và sáng tạo.
Lạy Chúa Giêsu,
con thấy mình cần Chúa
trong mỗi giây phút của cuộc đời.
Ước gì ai gặp con
cũng gặp được sự hiện diện của Chúa.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

Xưng Tội và Rước Lễ mùa Phục Sinh
Câu chuyện xảy ra tại một bệnh viện ở nước Ý trong những ngày cuối Mùa Chay
chuẩn bị mừng đại lễ Phục Sinh.
Theo thói quen lành thánh vẫn có nơi các nhà thương ở Ý, trong Mùa Chay, Cha
Tuyên Úy đặc biệt rảo qua các phòng, đến từng giường để viếng thăm và khích lệ
các bệnh nhân chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh. Vị Linh Mục chúc lành, ban ơn tha thứ
và nói lời an ủi.
Thông thường các bệnh nhân sẵn sàng tiếp đón Cha Tuyên Úy. Chỉ duy nhất người
bệnh nơi giường số 17 cương quyết quay mặt vào tường. Ông càu nhàu cau có nói:
•
Con quạ không mổ được tôi đâu!
Đó là một người thợ ở tuổi 60 bị ung thư không phương thuốc chữa trị.
Trước thái độ ngoan cố khước từ của ông, vị Linh Mục Tuyên Úy cảm thấy con
tim đau nhói. Cha tự nhủ:
•
Chẳng lẽ chết mà không chịu các phép sau hết sao?
Y tá trưởng phụ trách khu vực ấy là Chị Santina một nữ tu trẻ tốt lành thánh thiện.
Chị đã kín đáo nhét vào cái gối của bệnh nhân một ảnh vảy phép lạ ảnh Đức Mẹ ban
ơn. Chị tha thiết cầu nguyện và đợi chờ cơ hội thuận tiện để ra tay hành động. Thế
nhưng, vừa khi nữ tu nhẹ nhàng khéo léo nhắc đến bí tích Giải Tội thì bệnh nhân
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phản ứng ngay. Ông lớn tiếng chửi thề:
•
Hãy để tôi yên! Tôi sống như con chó thì cũng muốn chết như con chó!
Dầu vậy, Chị Santina vẫn kiên trì không thất vọng. Chị tiếp tục nói lời dịu dàng
nhắc nhở. Nhưng lời nhỏ nhẹ của chị lại trở thành dầu đổ vào đám lửa đang bốc
cháy. Bệnh nhân nổi sùng hét:
•
Hãy gọi Ông Giám Đốc nhà thương đến đây. Tôi tố cáo các người là vi
phạm nội qui của bệnh viện và cưỡng ép lương tâm bệnh nhân!
Đúng vào lúc ấy thì vị bác sĩ trưởng đi ngang qua hành lang. Bệnh nhân lớn tiếng
gọi đến và nói:
•
Thưa bác sĩ, tôi không muốn ở đây nữa!
Vị bác sĩ ân cần hỏi:
•
Ông cảm thấy mệt phải không? Hay là ông bị tăng áp huyết? Ông có bị sốt
không?
Bệnh nhân tức giận trả lời:
•
Đúng là sốt Ai-cập! Nơi đây người ta không tôn trọng nội qui! Người ta
tước đoạt quyền tự do lương tâm! Chị nữ tu này muốn ép buộc tôi phải xưng tội!
Quay sang nữ tu, vị bác sĩ hỏi:
•
Có phải Chị là người cả gan dám nói chuyện xưng tội với ông này không?
Chị Santina nhỏ nhẹ đáp:
•
Đúng thế! Tôi có nói nhưng không phải ép buộc mà chỉ nhắc là đang có cơ
hội thuận tiện, nếu muốn thì ông có thể xưng tội.
Vị bác sĩ trưởng lập lại câu hỏi một lần nữa và khi nghe người bệnh tái khẳng định
thì ông nghiêm nghị nói với nữ tu:
•
Chị làm một chuyện không đúng chút nào hết! Chị không biết là các con
chó thì không bao giờ xưng tội sao? Vậy tốt hơn cả là đừng bao giờ nói về tôn giáo
với các thú vật!
Quay sang người bệnh, vị bác sĩ trưởng nói:
•
Xin ông an tâm! Kể từ giờ phút này, không một ai sẽ đề cập với ông về vấn
đề xưng tội!
Nói xong, vị bác sĩ bỏ đi. Người bệnh tỏ ra chưng-hửng! Nhiều người cất tiếng
cười vang. Trong khi Chị Santina lặng lẽ rút lui.
Nhưng chỉ mấy phút sau người ta nghe tiếng chuông rung nơi giường người bệnh
số 17. Một y tá vội vàng chạy đến xem ông cần gì thì nghe bệnh nhân nói:
•
Làm ơn gọi cho tôi Chị Santina!
Cô y tá đáp:
•
Nữ tu đang đọc kinh ở nhà nguyện.
Người bệnh van nài:
•
Không sao hết! Xin mời nữ tu đến cho tôi gặp
Chị Santina vội vàng chạy đến với khuôn mặt tái xanh và đôi mắt long lanh giọt
lệ. Chị ân cần hỏi:
•
Ông cảm thấy mệt phải không?
Người bệnh trả lời:
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•
Thưa Chị không! Tôi chỉ muốn xin lỗi Chị. Chị biết không, tôi không phải
là một con chó! Vì thế, tôi muốn xưng tội!
Đức Trinh Nữ Maria mà Chị Santina tha thiết cầu xin đã chiến thắng! Ảnh vảy
Đức Mẹ ban ơn đã làm phép lạ! Đức Mẹ Maria ban thưởng bội hậu cho Chị nữ tu
trẻ tuổi trọn lòng tín thác nơi Đức Mẹ và yêu thương chăm sóc phần rỗi linh hồn của
các bệnh nhân.
Lễ Phục Sinh năm ấy, bệnh nhân giường số 17 đã sốt sắng rước lễ lần thứ hai
trong đời!
Kể sao cho xiết niềm vui bao la của nữ tu Santina! Chị hết lòng tri ân Đức Mẹ
Maria và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa từ bi!
”Hãy tìm Thiên Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề
bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư
tưởng mình đang có mà trở về với Thiên Chúa – và Người sẽ xót thương – về
với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của
Ta không phải là tư tưởng của các con, và đường lối của các con không phải là
đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn
tư tưởng của các con chừng ấy” Is 55,6-9.					
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Anh Chị Em thân mến!
Chúa Kytô vì yêu thương chúng ta nên đã lấy chính Máu của mình để chuộc lấy
Chúng Ta, để tiếp tục làm con cái của Người. Chúng ta tự vấn lại lương tâm chúng
ta: Tôi đã lấy những Hy Sinh để giúp những Anh Chị Em sống quanh tôi chưa?
Trong thời gian vừa qua tôi đã vô tình hay hữu ý đã làm tổn thương đến Anh Chị
Em. Trong dịp Đại Lễ Phục Sinh này xin Anh Chị Em hãy tha thứ cho những việc,
đã làm cho Anh Chị Em buồn và cảm thấy bị tôi xúc phạm. Tôi tự nhận ra điều này:
“Sự Tức Giận của tôi chỉ là Một Cục Than Hồng có thể làm đau người khác – nhưng
người bị bỏng đầu tiên, vẫn chính là bản thân tôi“.
Chúc Anh Chị Em một Đại Lễ Phục Sinh được muôn vàn Hồng Ân của Thiên
Chúa hầu sống thánh thiện, đầy tràn Hạnh Phúc và Niềm Vui.
Thầy Phó Tế Phêrô Nguyễn Đức Thiện,
CĐ Các Thánh Tử Đạo sẽ chịu chức Linh Mục
Cảm tạ Thiên Chúa, Cộng Đồng chúng ta hân hoan chúc mừng:
Thầy Phêrô Nguyễn Đức Thiện, Con Ông Bà Cố Phêrô Nguyễn Văn Thanh, CĐ
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, sẽ được truyền Chức Linh Mục vào ngày Lễ Vọng
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, thứ bẩy 03.06.2017. Cha Mới Phêrô sẽ dâng Thánh
Lễ Mở Tay cho Cộng Đồng chúng ta vào lúc 14:00giờ ngày Chúa Nhật 11.06.2017
tại St. Elisabeth. Parkstr. 2a 59192 Bergkamen.
Xin Chúa chúc lành, ban muôn Ơn Lành và Thánh Thần của Ngài để Cha Mới
Phêrô luôn biết chu toàn Sứ Mạng Chúa trao một cách vui tươi, hy sinh và nhiệt
thành. Kính chúc Ông Bà Cố Thanh và Đại Gia Đình Nguyễn Gia Trang được tràn
đầy Niềm Vui và Ơn Thánh.
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Lịch Tháng Tư
CN 02.04 CN 5 MC Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45
CN 09.04 CN Lễ Lá Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66
CN 16.04 Lễ Phục Sinh Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 ; Ga 20,1-9
CN 23.04 CN 2 PS Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31

Lịch Lễ Cộng Đoàn Tháng 04.2017
CN 02.04. 45149 Essen-Mar. Ginsterweg 44. Zur Heilige Familie. 14g30 GT -15g TL
T7 08.04. 33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius. Lễ Lá – Thánh Lễ
mừng Bổn Mạng CĐ Vincentê lúc 15:00giờ.
CN 09.04. Lễ Lá. Nhà Cha Tuyên Úy. Đội Giúp Lễ họp mặt và tập dợt Thánh Lễ vọng
Phục Sinh lúc 11:00giờ.
T6 14.04. 59192 Bergkamen. Am Römerberg 1. St. Barbara. Nghi thức Thứ Sáu
Tuần Thánh lúc 17:00giờ.
T7 15.04. Nhà Cha Tuyên Úy. Vọng Phục Sinh tại Christ-König lúc 21:00giờ.
CN 16.04. Đại Lễ Phục Sinh tại Herne nhà Ông Tú lúc 14:00giờ.
CN 23.04. 44623 Herne. Glockenstr. 7. St. Bonifatius. Nhà Cha Phêrô. Đại Lễ Lòng
Thương Xót Chúa với Cha Tôma Nhuệ. Thánh Lễ lúc 16giờ.
T7 29.04. 58089 Hagen. Schillerstr.16 St.Petrus Canisius lúc 15:00giờ Thánh Lễ giỗ
cho Ông Phêrô Vũ Văn Thế.
CN 30.04. 44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. 14g30 GT - 15g00 TL.
Báo trước cho tháng 5.2017 nếu không có gì thay đổi.
T2 01.05. 46119 Oberhausen. Klosterhardter Str. 10. St. Antonius. Bổn Mạng CĐ
Thánh Cả Giuse 14.30g GT - 15g TL.
T6 05.05. Nhà Cha Tuyên Úy. 19:00giờ Thánh Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
T7 06.05. 44649 Herne. Hl. Dreifaltigkeit, Nhà Anh Tú. 11:00giờ TL Hội Cao Niên.
T7 06.05. Bergkamen. Thánh Lễ lúc 15:00giờ cho Các Bạn Trẻ Thanh Thiếu Niên.
CN 21.05. CĐ Don Bosco. Thánh Lễ lúc 15:00giờ.
T5 25.05. 44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. Lễ Thăng Thiên. Thánh
Lễ cho Các Bạn trẻ và Gia Đình Trẻ lúc 14:00giờ.
CN 28.05. Nhà Cha Tuyên Úy. Thánh Lễ Giỗ cho Anh Phêrô Lợi lúc 15:00giờ.
Thư Mời tham dự thánh lễ và sinh hoạt giới Cao Niên
Cha Tuyên Úy và Ban Trị Sự Hai Hội Đoàn trân trọng kính mời các vị Cao Niên đến
tham dự thánh lễ và sinh hoạt tháng Năm : ngày 06.05.2017
thời gian : 10 giờ : gặp gỡ - 10giờ30 đọc kinh
- 11giờ00 thánh lễ
tại : hội trường nhà xứ Hl. Dreifaltigkeit, - Helmholtzstr. 7, 44649 Herne
Tuyên Úy : P. Franz Nguyen SAC - Steigerweg 1 - 45473 Mülheim
Tel : 0208 - 378776214 Fax : 0208 - 9980518 Handy : 0177-3737453
Homepage: www.songdao.de Email: franznguyensac@songdao.de
Vietn. Kath. Mission - Bank im Bistum Essen.
BIC: GENODED1BBE
IBAN: DE80 3606 0295 0013 2254 19
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Tân Ban Đại Diện CĐ Các Thánh Tử Đạo VN Nhiệm Kỳ 2017-2019
Trong phiên họp chiều ngày thứ bẩy ngày 25.02.2017 của Cộng Đoàn Các Thánh
Tử Đạo Việt Nam thì Cộng Đoàn đã bầu được Tân Ban Đại Diện cho Cộng Đoàn:
Cộng Đoàn Trưởng: Phanxicô Xavie Phạm Tâm Điểm.
Cộng Đoàn Phó:
Giuse Nguyễn Duy Trình.
Nội Vụ:
Giuse Nguyễn Quốc Thịnh.
Ngoại Vụ:
Maria Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nga.
Thư Ký:
Giuse Nguyễn Minh Tuấn.
Thủ Quỹ:
Maria Thanh Hà Backhove.
Kế Toán:
Maria Trịnh Thị Ngọc Thúy.
Thành thật cám ơn Cựu Ban Đại Diện, đặc biệt Ông Lê Minh Dương, Cựu Cộng
Đoàn Trưởng, đã nhiệt tâm đóng góp tâm sức và thời gian cho việc chung của Cộng
Đoàn. Xin Thiên Chúa trả công cho Cựu Ban Đại Diện.
Chúc mừng Ông Tân Cộng Đoàn Trưởng Phanxicô Điểm và toàn bộ Tân Nội
Các. Xin Chúa chúc lành và ban cho Tân Ban Đại Diện nhiều hăng say, nhiệt huyết,
không quản ngại và nhất là nhiều Ơn Thiêng của Chúa Thánh Thần. Các Vị trong
Cựu Ban Đại Diện tuy hết vai trò nhưng vẫn cộng tác và duy trì các sinh hoạt trong
Cộng Đoàn.
Mời tham dự Lễ Thăng Thiên của Các Gia Đình Trẻ và Giới Trẻ 25.05
Thân mời Các Bạn Thanh Thiếu Niên, Các Bạn Trẻ và Các Gia Đình Trẻ, trong
Cộng Đồng cùng về tham dự Thánh Lễ của Gia Đình Trẻ lúc 14.00giờ ngày thứ năm
25.05. trong Hội Trường Nhà Xứ Dreifaltigkeit, Nhà Ông Tú. Rất mong sự tham dự
của tất cả những ai có tâm hồn trẻ và ưa thích sinh hoạt
Những Anh Chị Em đã ra đi trước chúng ta trong tháng tư:
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Các Linh Hồn:
• Ông Đôminicô Nguyễn Hoạt, CĐ Thánh Cả Giuse 03.04.2003.
• Ông Phêrô Vũ Văn Thế, CĐ Thánh Mẫu Mân Côi 03.04.2016.
• Anh Phaolô Nguyễn Hữu Trước, Bochum 09.04.2011.
• Ông Giuse Nguyễn Ngọc Chính, CĐ Thánh Cả Giuse 09.04.2013.
• Cụ Phêrô Phạm Văn Y, CĐ Thánh Cả Giuse 16.04.2012.
• Martin Gerde, CĐ Thánh Cả Giuse 22.04.2015.
được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô
cùng. Amen.
Mời tham dự Tĩnh Tâm CĐ ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa
Ngày CN 23.04.2017 tại St. Bonifatius – Herne nhà Cha Cố kính mời Cả Nhà chúng
ta về tham dự lúc 14:00giờ “Một Giờ Tĩnh Tâm” Lòng Thương Xót Chúa với Cha
Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFM. Cha Thomas Nhuệ sẽ chủ tế Thánh Lễ lúc
16:00giờ.

Tình Bạn „Thời gian trôi qua, tôi không thấy mình mất đi một người Bạn nào cả!
Tôi chỉ thấy rõ ràng, ai mới thực sự là Bạn của tôi mà thôi!“ – Vô Danh –
SĐ 283 - Tháng 04.2017 - Trang 5

Cộng Đồng chấm dứt việc giúp Các Con Em Anh Chị Phong Bắc Ninh
Anh Chị Em thân mến!
Thấm thoát Cộng Đồng chúng ta qua Qũy Tình Thương đã giúp cho Con Em của
Anh Chị Em Phong tại Bắc Ninh đã được hơn 11 năm. Vì tính cách luân chuyển
bây giờ Cộng Đồng chúng ta đã chấm dứt việc giúp đỡ cho Bắc Ninh và đã sắp xếp
và liên lạc được với Sơ Mỹ Khánh để giúp cho Các Con Em Anh Chị Em Phong tại
Quy Hòa. Xin được giới thiệu đến Anh Chị Em về Trại Phong Quy Hòa và Sơ Mỹ
Khánh. Xin Anh Chị Em hãy đọc những chia sẻ của Sơ Mỹ Khánh trong Thư Chia
Sẻ của Sơ.
Thư Chia Sẻ của Sơ Mỹ Khánh từ Trại Phong Quy Hòa
Kính Thưa Cha Tuyên Úy!
Con xin được giới thiệu, con là Sr Mỹ Khánh hiện đang là phụ trách cộng đoàn
Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ tại Trại Phong Quy Hòa. Lời đầu thư con kính chúc
Cha nhiều sức khỏe và nhiều ơn Chúa.
Kính Thưa Cha.
Con xin được chia sẻ đôi điều thực tế của trại phong Quy Hòa, Chị em chúng con
đã hiện diện ở đây 85 năm rồi, trước 1975 các chị em chúng con lo tất cả mọi sự cho
bệnh nhân. Sau ngày giải phóng phải giao lại cho Nhà nước, 25 năm sau ngày giải
phóng chị em chúng con cũng còn phục vụ ở bênh viện rất nhiều, từ từ các chị chúng
con đến tuổi về hưu, và lúc này chỉ còn 1 chị phục vụ bên bệnh viện, ăn lương Nhà
nước. Hiện tại cộng đoàn chúng con có 18 chị em đang hiện diện ở đây, và tiếp tay
với quý ân nhân xa gần, để phục vụ chăm lo đời sống về tinh thần lẫn vật chất cho
anh em bệnh nhân phong cùi. Hiện tại lúc này con số bệnh nhân thường trú là 440,
và có khoảng 70 bệnh nhân ngoại trú tức là các bệnh nhân phong ở các nơi đến điều
trị. Cuộc sống của họ có nhiều khó khăn, không làm được gì để kiếm sống, về tinh
thần họ luôn cảm thấy mặc cảm với xã hội. Vì thế công việc của chúng con là gõ
cửa các nhà hảo tâm để giúp đỡ họ. Ngoài ra họ còn có con cháu, vì thế chúng con
phải tìm nguồn giúp đỡ cho con em họ được đến trường, được nâng cao kiến thức
để thoát khỏi cảnh nghèo, đau khổ và bước vào tương lai với niềm hy vọng. Hiện
tại có khoảng 240 em học sinh từ mẫu giáo tới đại học, những năm vừa qua đã có
nhiều em tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, có nhiều em đã xin được việc làm
giúp gia đình bớt khó khăn. Con rất cảm động khi cha cho con hay tin là cộng đoàn
của cha muốn giúp đỡ bệnh nhân phong nơi đây vì điều đó là rất cần thiết sẽ mang
lại cho những người nghèo khổ nơi đây nhiều niềm vui và hơi ấm của tình người.
Thay lời cho Anh em bệnh nhân Con xin chân thành cám ơn. Nguyện xin Thiên
Chúa và Mẹ Maria luôn phù hộ và chúc lành cho Cha và cộng đoàn được dồi dào
sức khỏe, niềm vui và sự bình an. Ước mong rằng chúng con sẽ được tiếp tay với
Cha và Anh Chị Em trong cộng đoàn để giúp đỡ cho những anh chị em bệnh nhân
bất hạnh nơi đây và con em của họ. Với tất cả lòng quý mến chúng con xin được một
lần nữa cám ơn Cha trước.
Kính thư - Sr Mỹ Khánh
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Đại Hội Công Giáo lần thứ 41
Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ tổ chức xe buýt cho Cộng Đồng về tham dự Đại
Hội CG cho những ai muốn tham dự. Ai muốn tham dự, xin vui lòng trực tiếp
liên lạc với Các Cộng Đoàn Trưởng của mình.
Ðại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 41 với chủ đề “Laudato Si / Hãy ngợi
khen Chúa” sẽ được tổ chức từ ngày 03.06.2017 đến ngày 05.06.2017 tại
Frankenstolz Arena & Berufschule. Seidelstr. 2 – 63741 Aschaf-fenburg.
Thuyết Trình Viên: Cha Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFM đến từ Roma.
Sẽ không nhận các ghi danh sau khi hết thời hạn đến ngày 07.05.2017.
Ba cách đóng lệ phí tham dự:
1. Lệ phí tham dự viên ghi danh đến ngày 07.05.2017: Từ 4 đến 9 tuổi: 20€ Từ 10 tuổi trở lên: 30€ có phiếu ăn và nghỉ đêm
2. Lệ phí tham dự viên khi đến ĐH và ghi danh tại quầy ĐHCG: Từ 4 đến 9
tuổi: 25€ - Từ 10 tuổi trở lên: 50€ có phiếu ăn và nghỉ đêm
3. Lệ phí tham dự viên khi đến ghi danh tham dự ĐH tại quầy ĐH và không
có phiếu ăn và không nghỉ đêm lại trong ĐH: Từ 4 đến 9 tuổi: 0€ - Từ 10 tuổi
trở lên: 10€.
Xin Quý Tham Dự Viên Ghi Danh lưu ý:
* Nơi nghỉ đêm xin mang theo túi ngủ.
* Xin các tham dự viên nhận phòng như thế nào, thì ra về cũng xếp bàn ghế lại
như vậy.
* Đề phòng hoả hoạn, xin đừng nấu ăn trong phòng, vì chính quyền sở tại cấm.
* Xin mang theo thẻ khám bệnh đề phòng khi đau ốm.
* Nếu có y phục khăn đống, áo dài Việt Nam, xin mang theo để mặc trong các
Thánh lễ và rước kiệu.
* Nữ trang, đồ vật quý giá, tiền: xin mang theo trong người. Ban Tổ chức
không chịu trách nhiệm khi bị mất.
* Thú vật không được mang đến khuôn viên nơi tổ chức Đại Hội.
* Các tham dự viên ghi danh và đóng lệ phí nơi Cộng Đồng / hay Vùng của
mình.
* Ban Tổ Chức không nhận ghi danh cá nhân.
Hành Hương Banneux.
Rue de L´Esplanade 57 – 4141 Banneux Sprimont – Belgien.
Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ tổ chức xe buýt để đi tham dự Hành Hương
kính viếng Đức Mẹ tại Banneux vào ngày Chúa Nhật 14.05.2017 với Các Cộng
Đồng khác từ các nơi về. Ai muốn đi, xin ghi danh sớm nơi Cộng Đoàn Trưởng
của mình. Chương trình: 11:00g rước kiệu – 12:00g Thánh Lễ – 15:30g đi Đàng
Thánh Gía – 16:30g Chầu Thánh Thể. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho Mẹ của chúng
ta và cho tất cả Các Bà Mẹ đang phải gánh chịu nhiều đau khổ, đau đớn và nhiều
thử thách.
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Hành Hương Đức Mẹ Međugorje
50 người đã ghi danh tham dự Hành Hương Đức Mẹ Međugorje vào tháng 7 đã
khóa sổ. Xin Các Tham Dự Viên vui lòng thanh toán số tiền còn lại hạn chót vào
cuối tháng 5 để trả trước Tiền Xe và Khách Sạn. Xin Cả Nhà chúng ta vui lòng
kiểm tra lại Pass xem có còn hiệu lực đến tháng 2 năm 2018 không nhé! Các Chi
Tiết về Hành Hương sẽ được thông báo tỉ mỉ trong SĐ tháng 6.
Đội Giúp Lễ Cộng Đồng thân mời Các Em tham gia vào Đội Giúp Lễ
Hai Chú Tuấn và Chú Tùng cùng với Cha Tuyên Úy kêu gọi Các Em vừa xưng
tội Rước Lễ Lần Đầu hay Các Em muốn tham gia vào Đội Giúp Lễ của Cộng Đồng,
liên lạc với Chú Tuấn: nguyenhuetuan@yahoo.de và Chú Tùng: vantungtruong@
yahoo.de. Chú Tuấn, Chú Tùng và Cha Tuyên Úy rất hân hoan chào đón và sẵn sàng
nhận Các Em vào sinh hoạt chung trong Cộng Đồng của chúng ta. Xin Các Cha Mẹ
cổ võ và động viên Con Em của mình.
Chúc mừng Rửa Tội
Cháu Alexander Hoàng Nhân, Con của Anh Chị Thêresa Hoàng Ngọc Minh và
Nguyễn Trọng, Cháu Ngoại Ông Bà Thiết Suy, Dorsten, đã gia nhập vào Gia Đình
Con Chúa ngày Chúa Nhật 19.03.2019, kính Thánh Cả Giuse, tại Thánh Đường
Liebfrauen Bochum. Chúc Cháu Nhân được sống và lớn lên trong Tình Thương của
Bố Mẹ, Mẹ Đỡ Đầu Martina Scaifer và của Gia Đình.
Chúc mừng Rước Lễ Lần Đầu.
Chúc mừng Cháu Giuse Vũ Xuân Thiên Ân, Con của AC Trung Xuân, CĐ Thánh
Mẫu Mân Côi, được lãnh nhận Bí Tích Xưng Tội – Rước Lễ Lần Đầu vào ngày Chúa
Nhật Đại Lễ Lòng Thương Xót. Chúng ta cùng dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa với nhiều
Gia Đình nhân dịp Các Cháu lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa. Cầu chúc
Các Cháu luôn kết hợp với Chúa Kytô Thánh Thể và được Chúa luôn gần bên mọi
ngày, trong suốt đời Các Cháu.
Chúc mừng Thêm Sức
Trong tháng vừa qua và sắp tới có rất nhiều Bạn Trẻ trong Cộng Đồng đã và sẽ
được đón nhận Bí tích Thêm Sức. Chúc Các Bạn được tràn đầy Ơn Chúa Thánh
Thần và vững vàng bước đi trong Ánh Sáng của Ngài.
TẤM LÒNG VÀNG:
Không ai giầu đến độ, không còn thấy cần phải nhận,
và cũng không ai nghèo đến mức, không còn cái gì để cho.
Qũy Tình Thương đã giúp
• Qua Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thế SJ số tiền 600,00 Dollars để mua 3 Máy
May tặng cho Trung Tâm Dậy Nghề Pakse – Lào.
Qũy Tình Thương
• Gia Đình Trẻ ThMa, CĐ Thánh Gia Thất:			
50,00€
Thành thật cám ơn sự chia sẻ quảng đại và xin Thiên Chúa chúc lành, gìn giữ và trả
ơn bội hậu cho Anh Chị Em.
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