CỘNG ĐỒNG THÁNH MICAE - PADERBORN & ESSEN
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
Tháng BA: Ý chỉ truyền giáo: Bí tích hòa giải
Chúng ta hãy cầu nguyện để sống bí tích hòa giải với một chiều sâu
mới mẻ, để nếm hưởng lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Tháng Tư: Ý chỉ chung: Các quyền căn bản
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người liều mạng chiến đấu cho
các quyền căn bản dưới những kẻ độc tài, các chế độ độc đoán và kể
cả trong những nền dân chủ bị khủng hoảng.

Đức Kitô tỏa sáng
Hôm nay, Thứ Năm Tuần 3 Thường
Niên, chủ đề „Người Con duy nhất đến
từ Cha... đầy ân sủng và chân lý“ cho
chung thời điểm phụng vụ này liên quan
đến những lời Chúa dạy trong bài Phúc
Âm sau đây:
„Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân
chúng rằng: „Có ai đem đèn sáng đặt
trong thùng hay dưới gầm giường chăng?
Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao?
Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ
ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị
đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì
hãy nghe“. Và Người bảo họ rằng: ‚Hãy
coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các
ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ
đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và
Người còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được
cho thêm; và ai không có, cả cái đang có
cũng bị lấy mất“.
Đối tượng của những lời Chúa Giêsu
phán dạy trong bài Phúc Âm hôm nay,
như Thánh Sử Marco cho biết, đó là „dân
chúng“, chứ không phải là các môn đệ
của Người, cho dù các môn đệ của Người
là thành phần đã được Người ví như „là
ánh sáng thế gian“ (Mathêu 5:14).

„Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng
hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải
là để đặt trên giá đèn sao?“: Chúa Giêsu
muốn nói gì đây hay ám chỉ ai đây? Phải
chăng Người muốn ám chỉ Lời giảng dạy
của Người? Vì „Lời Ngài là đèn soi chân
con bước, là ánh sáng soi đường con đi“
(TV 119:105).
Thật vậy, bài Phúc Âm hôm nay Người
CTCĐ Giuse Nguyễn Duy Trình
muốn tiếp tụcPater
đề tài
LờiNguyen
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Franz
khải thần linh, nhưng bằng một hình ảnh
khác hay đúng hơn bằng một tác động
khác, thay vì „đi gieo hạt“ thì lại „đặt
trên giá đèn“.
Nếu ánh sáng là hình ảnh hay tiêu biểu
cho sự thật cũng như cho bản chất của
ánh sáng hay của sự thật là chiếu soi, là
giải phóng thì quả thực, đúng như lời
Chúa Giêsu khẳng định trong bài Phúc
Âm này, „chẳng có gì giấu kín mà chẳng
tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không
bị đưa ra ánh sáng“.
Câu „chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố
lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị
đưa ra ánh sáng“ này cũng có thể hiểu
là không gì có thể ẩn khuất, cho dù là
thâm tâm của con người, là âm mưu
tinh quái nhất và thầm kín nhất của con
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người, cũng không thể nào qua mắt được
Lời Chúa, không thể nào che giấu được
Lời Chúa là Chúa Kitô, che giấu được
ánh mắt thần linh của Người: „Người tự
mình biết được những gì nơi con người
ta“ (Gioan 2:25).
Trong dụ ngôn nói „người đi gieo hạt“,
Chúa Giêsu còn nói cả về phía thành
phần lãnh nhận và đáp ứng thế nào: hạt
vệ đường, hạt đá sỏi, hạt bụi gai, hạt đất
tốt bao gồm hạt 30, hạt 60 và hạt 100,
thì trong bài Phúc Âm này cũng thế,
Người cũng bao gồm cả vế thành phần
lãnh nhận nữa: „Hãy coi chừng điều các
ngươi nghe thấy“ (chính động từ „nghe“
ở đây cũng cho thấy „đèn soi“ là Lời
Chúa, đối tượng của tác động „nghe“).
„‘Ai có tai để nghe, thì hãy nghe‘. Và
Người bảo họ rằng: ‚Hãy coi chừng điều
các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng
đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các
ngươi bằng đấu ấy, và Người còn thêm
nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai
không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất‘“.
Đúng thế, càng cởi mở và khao khát
lời Chúa, nhất là càng nhiệt thành và
mau mắn đón nhận Lời Chúa, tức là càng
tìm kiếm chân lý là Chúa Kitô, càng đáp
ứng Chúa Kitô là mạc khải thần linh, thì
tùy theo tầm vóc của mình, một tầm vóc
được ví như cái „đấu“, cũng như tùy theo
cường độ khát vọng thần linh của mình,
tùy theo khoảng rộng cởi mở của mình,
một thứ cường độ và khoảng rộng được
ví như tác động „đong“ của con người
lãnh nhận, Lời Chúa ở nơi họ, một là „có,
sẽ được cho thêm“, hai là „không có, cả
cái đang có cũng bị lấy mất“.
Thật ra, cho dù tác dụng của „đèn soi“

hay của „hạt gieo“ có vẻ bị lệ thuộc vào
môi trường là người nhận, ở chỗ nếu họ
không mở cửa thì ánh sáng của „đèn soi“
không lọt vào được, hay nếu không gặp
„đất tốt“ thì „hạt gieo“ sẽ không thể nẩy
mầm và phát triển, nhưng tự mình, „đèn
soi“ vẫn không thể nào không tỏa sáng để
làm cho môi trường biến khuất tối tăm,
và „hạt gieo“ vẫn chất chứa mầm sống để
làm cho môi trường phát triển tốt tươi.
Những môi trường nhân bản nào khép
kín không tiếp nhận ánh sáng của „đèn
soi“, hay khô cằn không thể thích hợp với
mầm sống của „hạt gieo“ là những môi
trường nhân bản hay những con người
tự tác hại bản thân mình, chứ không thể
nào tác hại đến chính „đèn soi“ tự bản
chất vẫn soi chiếu, hay đến chính „hạt
gieo“ tự bản chất vẫn làm cho cây cối
phát triển.
Nếu Bài của thứ năm TNIIIC năm lẻ,
cho thấy một Đavít „đất tốt“ thế nào thì
Bài Đọc thứ năm, năm chẵn hôm nay
cũng tiếp tục cho thấy một Đavít „đong
đấu“ như vậy, đến độ vua ở vào trường
hợp „ai đã có, sẽ được cho thêm“, như
chính vua đã cảm nhận ở đầu Bài Đọc
hôm nay: „Lạy Chúa là Thiên Chúa, con
là ai và gia đình con là chi mà Chúa dẫn
con đến đây? Nhưng lạy Chúa là Thiên
Chúa, như thế Chúa còn cho là ít, nên
Chúa còn nói đến nhà tôi tớ Chúa trong
tương lai lâu dài, vì lạy Chúa, đó là
thường tình của loài người“.
Vua Đavít „đã có“ ở chỗ: „Chúa đã thiết
lập dân Israel làm dân Chúa đến muôn
đời, và lạy Chúa, chính Chúa trở thành
Thiên Chúa của họ. Vậy giờ đây, lạy Chúa
là Thiên Chúa, xin hãy thực hiện mãi mãi
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lời Chúa đã nói về tôi tớ và về nhà của
nó, và hãy làm như Chúa đã phán, để
danh Chúa được ca khen đến muôn đời,
và được truyền tụng rằng: ‚Chúa các đạo
binh là Thiên Chúa của Israel‘“.
Vua Đavít „sẽ được cho thêm“ ở chỗ:
„Xin cho nhà tôi tớ Chúa được vững chắc
trước nhan thánh Chúa. Lạy Chúa các
đạo binh, Thiên Chúa của Israel, vì Chúa
đã mạc khải cho tôi tớ Chúa biết những

lời này: ‚Ta sẽ xây dựng cho ngươi một
ngôi nhà‘, vì thế, tôi tớ Chúa vững tâm
thốt lên lời khẩn nguyện trên đây. Vậy
giờ đây, ... xin hãy khởi sự chúc phúc cho
nhà tôi tớ Chúa, để nhà tôi tớ Chúa tồn
tại trước mặt Chúa đến muôn đời, vì lạy
Chúa là Thiên Chúa, Chúa đã phán và
xin giáng phúc cho nhà tôi tớ Chúa đến
muôn đời“.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

Đóng góp « Một Viên Gạch Nhà Mẹ Lavang-Fatima
Mặc dù đã cho Anh Chị Em Số Konto của Dụ Án „Nhà Mẹ Lavang-Fatima“.
Nhưng một số Anh Chị Em đã vội vàng và nhanh tay gom góp sau Thánh Lễ của
Cộng Đòan và nhờ tôi chuyển cho Cha Stêphanô Bùi Thượng Lưu:
1.
ÔB Vũ Văn Bắc, CĐ NỮ Vương - Minden:
200,00€
2.
Ca Đoàn Vincentê - Bielefeld:
100,00€
3.
Cộng Đoàn Vincentê - Bielefeld:
900,00€
4.
Bà Lê Kim Hạnh - Bỉ:
150,00€
5.
Bà Phước. CĐ Mẹ Mông Triệu - Dormund:
100,00€
6.
Bà Nguyễn Thị Lan. CĐ Mông Triệu - Dormund:
50,00€
7.
GĐ Bà Nguyễn Kim Ái - Bergkamen:
50,00€
8.
GĐ Bà Phương - Bergkamen:
100,00€
9.
ÔB Cố Thanh - Bergkamen:
500,00€
Cha T.Ú cũng vừa chuyển 2.150€ cho Dự Án Nhà Mẹ Lavang-Fatima
Thay mặt Cha Sephanô Lưu, chân thành cám ơn Sự Quảng Đại và hảo tâm của Anh Chị Em!

Đại Hội Công Giáo tại Aschaﬀenburg năm nay 2022 sẽ không tổ chức!
Anh Chị Em thân mến!
Covid 2019 với biến thể Omikron vẫn còn hành hạ chúng ta và năm nay cũng vẫn
còn ngăn cản việc tổ chức Đại Hội toàn quốc của chúng ta. Đã mất 4 năm chúng ta
không có dịp gặp gỡ nhau, nhiều người lón tuổi đã phải vội vã về dự Đại Hội trên
Thiên Quốc! Hy vọng Chúa sẽ cho chúng ta có cơ hội gặp nhau trong năm 2023!
Tuy nhiên Cộng Đồng chúng ta sẽ có Đại Lễ Chúa Thánh Thần vào ngày Chúa
Nhật 05.06.2022 tại St. Bonifatius nhà cha T.Ú lúc 15 giờ!
Khoáng Đại I. 2022 ngày Chúa Nhật 20.03.2022 tại HT St. Bonifatius-Herne.
Chi tiết Tân Ban Chấp Hành sẽ có thư mời riêng!
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Quỹ Tình Thương
của Cha T.Ú đã giúp:
1. Nhân dịp Đầu Năm Nhâm Dần Thầy
Vincentê Vũ Anh Tuấn OFM cám ơn
Cha T.Ú và Ân Nhân về số tiền 600,00€
đã giúp để Thầy giải phẫu và điều trị
bệnh trong tháng giêng 2022.
2. Kính thăm Cha Franz Thủy SAC,
Nhân dịp đón mừng Xuân Nhâm Dần,
con xin thay mặt cho Hiệp hội Nhà Mẹ
Lavang-Fatima, xin thành tâm nguyện
chúc Cha, thân bằng quyến thuộc và tất
cả quý ông bà anh chị em trong cộng
đoàn liên giáo phận của Cha được muôn
phúc lành Chúa khấng ban cho trong
suốt Năm Mới, nhờ lời chuyển cầu của
Mẹ La-Vang và các Thánh Tử Đạo Việt
Nam. Xin kính báo: Trương mục của Hội
đã nhận được viên gạch tấm lòng vàng
2000€ của Cha.
Xin hết lòng cám đội hồng ân Thiên
Chúa và xin ghi ơn Cha đã quảng đại
đóng góp viên gạch vàng của lòng hảo
tâm cho quỹ Nhà Mẹ Lavang-Fatima, để
công cuộc trùng tu được mau hoàn thành
đúng thánh ý Chúa …Mong được Cha
tiếp tục nâng đỡ cho Hội trong tương lai.
Trong thánh lễ mừng Xuân Nhâm Dần
vào ngày 01.02.2022, đúng Mùng Một

Tết, danh sách các ân nhân đầu tiên góp
các viên gạch vàng cho dự án Nhà Mẹ
Lavang-Fatima đã được đặt dưới chân
Mẹ Fatima, để xin Mẹ cầu bầu che chở
và chúc phúc cho những tấm lòng hảo
tâm, đang ra công góp sức cho công
cuộc chung, cùng nhau xây đắp căn nhà
Mẹ Lavang, đang hoàn thành tốt đẹp tại
Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima, Bồ Đào
Nha...
Vì là Hội Thiện, nên văn phòng của
Hiệp hội Lavang-Fatima có thể gửi giấy
chứng nhận số tiền quý ân nhân đã đóng
góp qua trương mục ngân hàng của Hội
để quý vị có thể khai báo lại với sở thuế
khóa tại các nước (tùy theo luật lệ thuế
khóa của mỗi địa phương). Nếu quý vị
ân nhân nào muốn có giấy chứng nhận,
xin gửi địa chỉ đầy đủ gồm tên người
gửi tiền (đúng với tên muốn khai thuế) +
(Identiﬁkationsnum- mer) và địa chỉ về
Email: pmaj.fatima@gmail.com
Trương mục của Hội Nhà Mẹ LavangFatima:
ASSOCIACAO LAVANG FATIMA
IBAN: PT50 0007 0000 0056 1233 0772 3
BIC: BESCPTPL

Thân ái trong Chúa Kitô.
Stêphanô Bùi Thượng Lưu.

Hành Hương viếng Mẹ tại Banneux 2022
Anh Chị Em thân mến!
Vì Covid 2019 dạng Omikron nên chúng ta không thể cùng nhau tổ chức về viếng
thăm Mẹ và gặp gỡ nhau tại Banneux như hàng năm. Năm nay nó cũng vẫn còn
ngang nhiên ngăn cản chúng ta, nên Cộng Đồng chúng ta không tổ chức hành hương
sang viếng Mẹ với một qui mô rộng lớn được! Tuy nhiên nếu Anh Chị Em nào có
lòng sốt sắng và yêu mến Mẹ và với phương tiện riêng có thể về viếng Mẹ với Gia
Đình của mình!

Cộng Đồng Thánh Micae

Thánh Lễ Đầu Năm Nhâm Dần 2022 ngày 05.02.2022 tại Sonifatius-Herne
Mặc dù vẫn còn bị giới hạn và ít người đến tham dự vì Corona vẫn còn lên cao
nhưng Thánh Lễ Đầu Năm Nhâm Dần của Cộng Đồng đã diễn ra trong không khí
trang nghiêm và ấm cúng! Ông Giuse Trình, Cựu Chú Tịch CĐ trong phần đầu Thánh
Lễ đã thay mặt BCH ngỏ lời cám ơn vì đã được phục vụ cho CĐ trong suốt nhiệm kỳ
mùa Covid và đã mời Cha T.Ú. chủ tế Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ Ông Tân Chủ Tịch
và BCH đã ra mắt nhận nhiệm kỳ mới 2022-2025. Ông cũng đích danh mời Ông
Đaminh Nguyễn Văn Sĩ làm Cố Vấn cho Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ của mình!
Sau đó Cha Gioan Baotixita Vũ Chí Thiện đã chia sẻ và mời Các Bạn Thanh Thiếu
Niên tham gia sinh hoạt Thanh Thiếu Niên tại Đức. Cha hứa sẽ gíup đỡ và đồng hành
với Các Em và Các Cháu trong Cộng Đồng. Mọi người cũng nhận được một „Lộc
Lời Chúa“ cuốn gọn ghẽ và đẹp làm Kim Chỉ Nam cho suốt năm. Sau đó là phần
„Lì Xì“ cho Các Em. Ban Âm Thanh đã có mặt lúc 13 giờ để chuẩn bị âm thanh cho
Thánh Lễ; tuy không có Ca Đoàn nhưng Ông Giuse Đặng Văn Nghị đã điều khiển
Ca Đoàn và mọi người đã góp tiếng hát để ca tụng Chúa cùng với Các Em trong giàn
nhạc „Projekt“! Năm nay tuy không có Hội Xuân Dân Tộc như những năm trước đây
và mọi người đã ra về sau Thánh Lễ nhưng chúng ta đã có thêm can đảm bước vào
Năm Nhâm Dần. Xin Chúa Xuân chúc lành cho chúng con và cho chúng con trong
Năm Mới nhiều phúc lộc và bình an.
Một TDV

Lời dặn của Giáo Hội về Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh:
„Hãy xé lòng, đừng xé áo!“ (Joh 2,13). Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy chay tịnh
phần hồn hơn phần xác. Hãy năng chạy đến tìm kiếm Chúa, ngẫm nghĩ những hy
sinh Chúa đã làm cho chúng ta và nhất là suy gẫm cái chết trên Núi Sọ của Ngài.
Hãy suy nghĩ và hành động như Chúa Kytô trước mọi công việc của chúng ta, bớt đi
những lời nói xấu, chỉ trích cũng như suy nghĩ xấu về người khác, hãy chú trọng đến
người bất hạnh, nghèo khổ, bệnh tật; nhất là những người trong gia đình, trong Cộng
Đoàn chúng ta. Giáo luật buộc mọi tín hữu tuổi từ 14 trở lên phải kiêng thịt, tuổi từ
18 đến 60 buộc phải ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu
Tuần Thánh (GL 1252 và 97). Thứ Tư Lễ Tro năm nay vào ngày 02.03.2022.
Anh Chị Em thân mến! Trước đây trước các Thánh Lễ tôi có nửa tiếng cho Anh Chị
Em chuẩn bị Tâm Hồn qua Bí Tích Hòa Giải-Giải Tội, nhưng đã không được nhiều
người hưởng ứng! Xin nhắc nhở Anh Chị Em đừng quên hãy Làm Hòa cùng Thiên
Chúa trong Mùa Chay! Cũng đừng quên rằng sống trong Nước Đức chúng ta „không
có tội„ hay sợ Cha T.Ú biết tội của mình, như nhiều người lầm tưởng và hiểu sai Ý
Nghĩa của Bí Tích Hòa Giải!
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Mời tham dự Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Từ 14g đến 18:30 giờ ngày Thứ bẩy 12.03.03.2022 tại Thánh đường Nhà Xứ St.
Bonifatius. Glockenstr. 7 - 44623 Herne, Cha Phaolo Phan Đình Dũng sẽ giúp Anh
Chị Em Cộng Đồng có giờ hồi tâm để chuẩn bị sống những ngày Tuần Thánh cho sốt
sắng đón Mừng Chúa Kytô Phục Sinh. Với Chủ đề: Hãy Trở Về! - Sống Tâm Tình
Mùa Chay với Cha Dũng.
Cha T.Ú. sẽ ngồi Tòa ban Bí Tích Hòa Giải nếu có nhu cầu
Corona vẫn còn hoành hành nên ai đến tham dự phải nhớ đem theo giấy chứng
nhận đã chích ngừa nhé!
Cầu nguyện cho những Anh Chị Em ra đi trước chúng ta trong tháng 3+4
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Các Linh Hồn:
Phêrô Trần Xuân Bình. Em Trai Út của Cụ Lân và Cụ Đài.
SN 1953 từ trần 26. 022022 tại VN. Thọ 68 tuổi.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ông Alexis-Augustine Trần Công Linh CĐ Fatima
Anh Giuse Nguyễn Huy Hùng CĐ Mông Triệu
Ông Michael Nguyễn Văn Tuệ, CĐThánh Cả Giuse
Đaminh Ngô Viết Lai, CĐ Thánh Cả Giuse
Ông Giuse Nguyễn Đức Thành Các Thánh Tử Đạo VN
Phêrô Lê Đăng Quân, CĐ Thánh Gia Thất
Bà Rosa Phạm Ngọc Lam Điền, CĐ Thánh Gia Thất
Cụ Bà Maria Đinh Thi Đam, CĐ Me Fatima
Đôminicô Nguyễn Hoạt, CĐ Thánh Cả Giuse
Phêrô Vũ Văn Thế, CĐ Thánh Mẫu Mân Côi
Phaolô Nguyễn Hữu Trước, Bochum
Giuse Nguyễn Ngọc Chính, CĐ Thánh Cả Giuse
Maria Nguyễn Thị Toán CĐ Thánh Giuse
Anna Trần Thị Lâm, CĐ Các Thánh Tử Đạo VN
Phêrô Phạm Văn Y, CĐ Thánh Cả Giuse
Martin Gerde, CĐ Thánh Cả Giuse

09.03.2010
09.03.2010
18.03.2020
20.03.2015
28.03.2006
30.03.2016
31.03.1997
31.03.2014
03.04.2003
03.04.2016
09.04.2011
09.04.2013
10.04.2018
15.04.2018
16.04.2012
22.04.2015

được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.
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Lịch Thánh Lễ tháng 3+4. 2022. Nếu không có gì thay đổi vào phút chót
T6
T7
CN
T7
CN
T7
T6
T7
T7
CN
T7
CN
T5
T6
T7
CN
T2
CN
T7

04.03. 44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. TT Chúa Giêsu lúc
19giờ.
05.03. 44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit.
Hội Cầu Nguyện Herne - Giỗ 100 ngày Mẹ Bà Tú lúc 11giờ.
06.03. 45149 Essen. Ginsterweg 44. Zur Heilige Familie. Thánh Lễ lúc 15giờ.
12.03. Tĩnh Tâm CĐ với Cha Phaolô Dũng tại HT nhà Cha T.Ú. lúc 14 giờ.
13.03. 33102 Paderborn. Neuhäuser Str. 78a. St. Georg. Thánh Lễ lúc 15giờ.
19.03. 46119 Oberhausen. An St. Jakobus 1. St. Jakobus. Thánh Lễ lúc 15giờ.
01.04. 59192 Bergkamen. Am Römerberg 1. St. Barbara. TT Chúa Giêsu lúc
19giờ.
02.04. Nhà Cha T.Ú Hội Cầu Nguyện Herne lúc 10giờ.
02.04. 33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius. TL Bổn Mạng CĐ
lúc 15giờ.
03.04. 32545 Bad Oyenhausen- West Korso 11. St. Peter und Paul Kirche.
Thánh Lễ lúc 15g.
09.04. 44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. Thánh Lễ lúc 15giờ.
10.04. 44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. Thánh Lễ lúc 15giờ.
14.04. 59192 Bergkamen. Am Römerberg 1 St. Barbara. Chúa lập Phép
Thánh Thể - Rửa Chân. Thánh Lễ Thứ Năm lúc 17giờ.
15.04. 59192 Bergkamen. Am Römerberg 1 St. Barbara. Chúa chịu chết.
Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh lúc 15giờ.
16.04. 44623 Herne. Haldenstr. 12. St. Elisabeth. Vọng Phục Sinh lúc 18giờ.
17.04. 44623 Herne. Glockenstr. 7. St. Bonifatius. Đại Lễ Phục Sinh lúc
15giờ.
18.04. 58099 Hagen. Overbergstr. 67. Christ-König. Thánh Lễ lúc 15giờ.
24.04. 44623 Herne. Glockenstr. 7. St. Bonifatius. Lễ Lòng Thương Xót lúc
15giờ.
30.04. Herne Đám Cưới Philipp lúc 15giờ.
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Báo trước Thánh Lễ tháng 05&06 2022. Nếu không có gì thay đổi vào phút chót.
CN
T6
T7
T7
T7
CN
CN
T7
T6

01.05.
06.05.
07.05.
07.05.
14.05.
15.05.
22.05.
28.05.
03.06.

T7 04.06.
CN 05.06.
T7 11.06.
CN 12.06.
T5 16.06.
T7 18.06.
CN 26.06.

46119 Oberhausen. An St. Jakobus 1. St. Jakobus. 15g00 TL BM.
44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Thánh Tâm Chúa Giêsu lúc 19giờ.
Nhà Cha T.Ú. Nhóm Cầu Nguyện Herne lúc 10giờ.
Thánh Lễ Giới Trẻ Bergkamen.
44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Thánh Lễ Cao Niên tại TĐ lúc 10giờ.
45136 Essen. Töpferstr. 53. St. Hubertus. Thánh Lễ lúc 15giờ.
44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Thánh Lễ lúc 15giờ.
58099 Hagen Overbergstr. 67. Christ-König. Thánh Lễ lúc 15 giờ.
44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. TT Chúa Giêsu
19giờ.
Nhà Cha T.Ú. Nhóm Cầu Nguyện Herne lúc 10giờ.
44623 Herne. Glockenstr. 7. St. Bonifatius.
Đại Lễ Chúa Thánh Thần lúc 15giờ.
59555 Lippstadt. Elisabethstr. 4. St. Elisabeth. 14g30 GT - 15g TL.
33102 Paderborn. Neuhäuser Str. 78a. St. Georg. 15 giờ TL.
Lễ Mình Thánh Chúa tại Dortmund! Vì còn Corona nên sẽ báo kịp
thời!
BM CĐ Các Thánh Tử Đạo VN.
32545 Bad Oyenhausen, St. Peter und Paul Kirche, West Korso 11.
Lúc 15 giờ TL.
TẤM LÒNG VÀNG

Xin Thiên Chúa chúc lành cho Anh Chị Em qua Sự Chia Sẻ thật quảng đại
của Anh Chị Em. Xin Ngài gìn giữ và cùng đồng hành với Anh Chị Em. Chân
thành cám ơn tất cả những chia sẻ thật rộng rãi và quảng đại của Anh Chị Em.
Xin Thiên Chúa chúc lành, trả ơn và gìn giữ Anh Chị Em và Gia Đình mọi nơi,
mọi lúc.
Pater Franz Nguyen SAC - Glockenstr. 7 - 44623 Herne
Tel.: 02323-9877775 - Handy: 0176-47680222
Home Page: www.songdao.de - Email: franz.nguyen@pallottiner.org
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