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Cothen 27.01.2023   

  

 
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: 
 
*Nguyện xin cho được vững tin vào lời chúc phúc của Đức Kito: 

Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của 

các con sẽ trọng đại ở trên trời.   
*Xin Chúa mời gọi nhiều người tham gia vào đời sống tu sỹ 
nam nữ, linh mục, hoặc trở thành những người rao giảng Lời 
Chúa, các giáo lý viên, các thiện nguyện viên làm việc cho giáo 
xứ và cho Hội Thánh Chúa. * Nguyện xin cho chấm dứt chiến 
tranh xâm lăng tại Oekraine, và cho hòa bình trên thế giới. 

*Xin ơn đặc biệt chữa lành cho các bệnh nhân và thêm 
sức mạnh cho những người đau yếu (Giáo xứ chúng ta đang 
có nhiều bệnh nhân cần lời cầu nguyện của chúng ta). *Nguyện 
xin cho tất cả các ý nguyện xin của người xin lễ và của quý ông 
bà anh chị em trong năm mới được Thiên Chúa dủ lòng xót 

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

Martelaren te Nederland       
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thương, đón nhận, chúc lành và ban ơn theo lòng nhân từ của 
Chúa. 
 

Cho các linh hồn: Đức Cựu Giáo Hoàng Benedicto (Biển Đức) 

XVI. +Linh hồn các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân bị chết 

trong các nhà tù, nhà giam và bị bỏ quên. +Lh quý vị ân nhân 

của GXứ. +lh lm Giuse Trần Đức Hưng. +Antôn Bùi Ngoc Sơn. 

+Anton Nguyễn Xuân Hoàn. +Phêro Phạm văn Tách. +Micae 

Bùi Văn Minh. +Phero Lê Đức Hà. +Maria Trịnh thị Nhãn. 

+Phero Lê văn Lợi, Anna Trần Thị Đượm và lh OB tổ tiên. 

+Maria Nguyễn Thị Nhã, Michael Nguyễn Đình Trình và 

+Catarina Nguyễn thị Thanh Mỹ. +Maria Ngô Thị Hiên và lh 

OBCM. +MariaAnna Trần thị Tịnh. +Cho các ý lễ đã gởi qua 

whatsapp, email, và ý lễ đã xin cầu nguyện trong các thánh lễ 

tại các giáo khu. +Các linh hồn quý vị ân nhân, thiện nguyện 

của giáo xứ. +Các linh hồn mồ côi và bị bỏ quên, các linh hồn 

các nạn nhân chiến tranh, các linh hồn cần đến lòng Thương 

Xót của Chúa, được vui hưởng sự sống muôn đời trong Nước 

Chúa.  

 

                        Phụng Vụ Lời Chúa      
                   Thánh lễ CN 4 TN A                                              
 

 
Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của 

các con sẽ trọng đại ở trên trời. (Mt 5, 1-12a) 
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Bài Ðọc I:    Xp 2, 3; 3, 12-13 

"Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm 

tốn và nghèo hèn". 

 

Trích sách Tiên tri Xôphônia. 

Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong 

nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, 

hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được 

che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống 

sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, 

biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của 

Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, 

miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ 

được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy. 

Ðó là lời Chúa. 

 

Ðáp Ca:     Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10. 

 

Ðáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ (Mt 5,3). 

 

Xướng: 

 

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, 

và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. 

Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.                                                          

 

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, 

Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất 

phục, 

Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; 

Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.                                                     

 

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, 
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và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. 

Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. 

Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của ngươi 

sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.                                                            

 

 

Bài Ðọc II:   1 Cr 1, 26-31 

 

"Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế 

gian". 

 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

tín hữu Côrintô. 

 

Anh em thân mến, anh em hãy suy nghĩ lại xem khi 

anh em được kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy 

người khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy 

người quyền thế, đâu có mấy người quý phái. Nhưng 

điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã 

chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; 

điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã 

chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. 

Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, 

những điều bị khinh chê, những điều không không, để 

phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không 

thể vinh vang trước mặt Người. Chính do Người mà anh 

em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Ðấng do Thiên Chúa, đã 

trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và 

sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: "Ai tự 

hào, thì hãy tự hào trong Chúa". 

Ðó là lời Chúa. 

 

Alleluia:     Lc 19, 38 
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Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà 

đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. 

- Alleluia. 

 

 

Phúc Âm:   Mt 5, 1-12a 

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó". 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên 

núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần 

Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: 

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước 

Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ 

được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau 

buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát 

điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những 

ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. 

Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được 

nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận 

hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho 

những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là 

của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách 

hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con 

mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì 

phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời". 

Ðó là lời Chúa. 

 
Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20207 

 

Suy niệm:  Tám mối phúc thật 

Ở trường thầy cô đứng dạy, các em ngồi học. Trong 

thánh lễ các cha đứng giảng, giáo dân ngồi nghe. Trên 
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núi Bát-phúc Chúa Giêsu ngồi xuống lên tiếng giảng, 

các môn đệ và dân chúng đến đứng chung quanh để 

nghe. Ngồi giảng dạy nói lên tư thế của nhà lãnh đạo. 

Trên núi Chúa Giêsu xuất hiện như một Maisen mới 

công bố Tám mối phúc thật là những tiêu chuẩn để đạt 

được Nước Trời.  

1 Người có tâm hồn nghèo khó là người khiêm hạ, nhận 

ra sức mình bé nhỏ nên luôn tựa nương vào Chúa. Họ 

có thể giàu về vật chất nhưng lòng họ không dựa vào 

của cải. Họ chỉ lấy Chúa làm gia nghiệp bởi vậy họ được 

hứa ban Nước Trời. 2 Những ai ăn ở hiền hành sẽ gặp 

may mắn, hạnh phúc. Chúa Giêsu nói cụ thể hơn sẽ 

được Đất Hứa làm gia nghiệp. Đất Hứa không phải là 

miền đất Do Thái nhưng ý nói đến Thiên đàng, là nơi 

chảy sữa và mật, là nơi hạnh phúc trọn hảo. 3 Sầu khổ 

không là u sầu khổ đau vì đời sống khó khăn về vật 

chất hay tinh thần. Sầu khổ ở đây ngược lại với vui cười 

hưởng thụ thế gian. Người đạo đức hy sinh thú vui trần 

gian sẽ được Chúa an ủi bằng niềm hoan lạc bất tận 

trên Trời. 4 Khao khát trở nên người công chính là 

mong muốn trở nên thánh thiện hơn. Chúa sẽ cho thỏa 

lòng, cho trở nên thánh. 5. Đi hành hương để tăng 

thêm đức tin và lòng mến, chưa chắc là gặp Chúa. Gặp 

Chúa là gặp nơi tha nhân qua việc bác ái, thương người. 

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, ai thương xót 

anh em mình sẽ được Thiên Chúa xót thương. 6 Tâm 

hồn trong sạch không dành riêng cho đời sống khiết 

tịnh mà còn ngụ ý đến những tâm hồn ngay lành, 

không giả hình, không hai lòng ví như khi làm bác ái 

đơn giản vì thương xót không phải vì tiếng tăm. 7 

Người xây dựng hòa bình là người không những sống 

thương yêu hòa hợp với người khác mà còn cố gắng hết 

sức để duy trì tình bằng hữu và nền hòa bình giữa 
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người với người và giữa con người với Thiên Chúa. 8 Ai 

chịu sự khốn khó vì những Phúc-thật trên, chịu bách hại 

vì sống công chính, chịu bách hại vì đức tin thì chắc 

chắn được Thiên Chúa hứa ban Nước Trời.  

Các mối phúc thật là con đường giúp ta gặp gỡ Chúa 

(đức tin), gặp gỡ tha nhân (đức mến) và gặp chính 

mình (đức cậy). 

Lm Giuse Lê Văn Thắng                                                            
(Báo muc Vụ số tháng 12,2022 – 2, 2023) 

 

Liturgie van het Woord van 4e zondag              
door het jaar A 
 

eerste lezing: Sef. 2, 3; 3, 12-13 

Ik laat bij u alleen nog over een ootmoedig en 

bescheiden volk. 

Uit de Profeet Sefanja. 

Zoekt de Heer, gij allen, ootmoedigen van het land, 

die zijn geboden naleeft; zoekt de gerechtigheid, 

zoekt de ootmoed! Dan vindt gij misschien een 

schuilplaats op de dag van de toorn van de Heer. 

Dan laat ik bij u alleen nog over een ootmoedig, 

bescheiden volk, dat zijn toevlucht vindt bij de Naam 

van de Heer: de rest van Israël.  

Zij zullen geen onrecht meer doen en geen onwaarheid 

meer spreken; in hun mond is geen tong, die bedriegt. 

Ja, zij zullen weiden en neerliggen, zonder door iemand 

te worden opgeschrikt. 

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 

 

tussenzang: Ps. 146 (145), 7, 8-9a, 9bc-10 

Refrein: Zalig de armen van geest, 
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want aan hen behoort het Rijk der hemelen. 

 

De Heer doet altijd zijn woord gestand, 

verdrukten verschaft Hij recht. 

De Heer geeft brood aan wie honger heeft, 

gevangenen geeft hij de vrijheid. 

 

De ogen van de blinden opent de Heer, 

gebrokenen richt Hij weer op. 

De Heer bemint de rechtvaardigen, 

de Heer behoedt de ontheemden. 

 

De Heer geeft wees en weduwe steun, 

maar zondaars laat Hij verdwalen. 

De Heer is koning in eeuwigheid, 

uw God, Sion, heerst over alle geslachten. 

 

tweede lezing: 1 Kor. 1, 26-31 

Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren. 

 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 

aan de christenen van Korinte. 

 

Broeders en zusters, denkt aan uw eigen roeping. 

Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd, 

niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst. 

Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God 

uitverkoren om de wijzen te beschamen; wat voor de 

wereld zwak is, heeft God uitverkoren om het sterke te 

beschamen; wat voor de wereld van geringe afkomst is 

en onbeduidend, heeft God uitverkoren; wat niets is om 

teniet te doen wat iets is, opdat tegenover God geen 

mens zou roemen op zichzelf. Dankzij Hem zijt Gij in 

Christus Jezus, die van Godswege heel onze wijsheid is 

geworden, onze gerechtigheid, heiliging en verlossing. 
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Daarom, zoals er geschreven staat: “Als iemand wil 

roemen, laat hem roemen op de Heer.” 

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 

 

vers voor het evangelie: Joh. 1, 14. 12b  

 

Alleluia. Alleluia. Het woord is vleesgeworden 

en het heeft onder ons gewoond. 

Aan allen, die Hem aanvaardden, gaf Hij het vermogen 

om kinderen van God te worden. 

Alleluia. 

 

evangelie: Mt. 5, 1-12a 

Zalig de armen van geest.  

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 

Christus volgens Matteüs. 

 

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op 

en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn 

leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte 

hen aldus:  

“Zalig zijn de armen van geest, want aan hen behoort 

het Rijk der hemelen. Zalig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden.  

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land 

bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar 

gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 

ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen 

kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd 

worden om de gerechtigheid, want hen behoort het Rijk 

der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, 
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vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om 

Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon 

in de hemel.” 

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 
 
Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-door-het-jaar/4e-

zondag-door-het-jaar-a/ 
 

 

Overweging:  
  

"Gelukkig de armen van hart want het Koninkrijk der 

hemelen is van hen" (Mt 5,3) 

            Wie zijn degenen die Onze Heer de armen van 

geest noemt (Mt 5,3)? Zij die geen eigenaar zijn van 

geest, hart of wil, maar die niets anders willen dan 

God. Elke dag leggen ze alles, hun oordeel, hun manier 

van kijken en hun wil, aan de voeten van Christus. Zij 

zeggen tegen Hem: "Ik wil niets van mezelf hebben; ik 

wil alleen bezitten wat van U komt; ik wil alleen doen 

wat U, als het Woord, van alle eeuwigheid voor mij 

hebt besloten: het goddelijke ideaal verwezenlijken dat 

in U over mij bestaat. (...) 

            Laten wij proberen door gebed en door steeds 

naar ons voorbeeld te kijken, ervoor te zorgen dat het 

bovennatuurlijke al onze beweegredenen levert, opdat 

de Naam van de Vader wordt geheiligd, zijn Koninkrijk 

kome en zijn wil geschiedde: dan zal ons hele leven 

werkelijk goddelijk zijn. Dan zal ook ons hele leven, dat 

terugkeert tot God, zijn geworden als een 

onophoudelijke lofprijzing, uiterst aangenaam voor 

onze hemelse Vader. Verlicht, geïnspireerd, bewogen 

door zijn Woord en Geest, zullen wij kunnen zeggen: 

https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-door-het-jaar/4e-zondag-door-het-jaar-a/
https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-door-het-jaar/4e-zondag-door-het-jaar-a/
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"De Heer leidt mij" (vgl. Rom.8,14). En onmiddellijk 

zullen wij met de psalmist toevoegen: "Het zal mij aan 

niets ontbreken" (Ps 23:1). 

            Want de Vader, die in ons alleen ziet wat van 

Hem komt, van de genade van zijn Zoon, of van de 

inspiratie van zijn Geest, die ons ziet naar Zijn 

verlangen, in alles verenigd met zijn Zoon, omarmt ons 

met dezelfde zorgzaamheid die Hij heeft voor zijn eigen 

Zoon en vervult ons met de onuitputtelijke rijkdom van 

zijn Koninkrijk. Ons werk was om ons van onszelf te 

ontdoen en om ons door Christus tot God te laten 

leiden (...) Alle zegeningen waarmee de Zoon vervuld 

is, worden ons deel en ons erfdeel. God laat de 

zogenaamde rijkdom aan het Niets over van degenen 

die, in de overtuiging dat zij die bezitten en die in 

zichzelf rusten; maar Zijn oneindige barmhartigheid 

vult met gaven van boven de ellende van wie alleen op 

Hem hoopt (vgl. Lc.1,53). 

Bron: https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2023-01-29

 

   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 Gioan-

Phaolô II soạn)  
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Nguồn: https://ungsinhdongten.net/kinh-cau-cho-thien-trieu/  

Chương trình Mục Vụ và Thánh Lễ tại 

các Giáo khu:  
 

Kính mời qúy vị ghị vào lịch/ agenda quý vị những ngày 

sinh hoạt chung (ngoài các ngày Đại lễ của GX ) của 

giáo xứ trong năm 2023 này 

 

CN 02-04-2023 (Chúa Nhật lễ Lá) Tĩnh Tâm chung sẽ 

được tổ chức cùng một ngày cho cả 4 vùng. 

CN 14-05-2023 Hành Hương Banneux, Vương quốc Bỉ   

CN 23 – T7 29 tháng 7 - 2023  Trại Hè Thiếu Nhi và 

Thiếu Niên Zomerkamp tại Lunteren   

Hành Hương Lourdes (Đức Mẹ Lộ Đức) ngày sẽ được 

thông báo.    

 

Năm 2023 

Tháng 1 
Thứ bảy 28.01 CN 4 TN A Gk Arnhem 16.00 giờ (mừng tết Qúy 

Mão) 

CN 29.01  CN 4 TN A Gk  Purmerend  10.00 giờ 

CN 29.01  CN 4 TN A Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ 

CN 29.01  CN 4 TN A Gk Almere vào lúc 17.00 giờ   

 
Tháng 2, 2023: 
 

T6 03.02  Ontmoetingsdag voor religieuzen te Hierden vanaf 10.00 

uur    

CN 05.02  CN 5 TN A  Gk Nijmegen vào lúc 10.00 giờ  chung với GX 

người Hòa Lan  

CN 05.02  CN 5 TN A Gk Nieuwegein  vào lúc 16.00 giờ 

T7 11.02  CN 6 TN A Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ  

CN 12.02  CN 6 TN A Gk Delft 11.00 giờ 

CN 12.02  CN 6 TN A Gk Spijkenisse  14.45 giờ 

CN 12.02  CN 6 TN A Gk Bergen op Zoom   

https://ungsinhdongten.net/kinh-cau-cho-thien-trieu/
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Thứ 7  ngày 18.02 CN 7 TN A Gk Goes vào lúc 17.00 giờ  

CN 19.02  CN 7 TN A Gk  Helmond 13.00 giờ 

 
22/02 Thứ Tư Lễ Tro / Aswoensdag. Khởi đầu Mùa Chay – 

Năm A 

CN 26.02  CN 1 Mùa Chay Gk  Purmerend  10.00 giờ 

CN 26.02  CN 1 Mùa Chay Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ 

CN 26.02  CN 1 Mùa Chay Gk Almere vào lúc 17.00 giờ   

 

Tháng 3, 2023: 
 

T7 04.03   CN 2 Mùa Chay Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ  

CN 05.03  CN 2 Mùa Chay Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ (cha 

khách) 

CN 05.03  CN 2 Mùa Chay Gk H I Ambacht 14.00 giờ (cha 
khách) 

CN 05.03  CN 2 Mùa Chay Gk Nieuwegein 16.00 giờ  

T7 11.03  CN 3 Mùa Chay  Gk Lelystad 18.00 giờ   

CN 12.03  CN 3 Mùa Chay  Gk Delft vào lúc 11.00 giờ  

CN 12.03  CN 3 Mùa Chay  Gk Spijkenisse 14.45 giờ 

CN 12.03  CN 3 Mùa Chay Gk Roosendaal 18.00  giờ 

CN 12.03 CN 3 Mùa Chay – Bổn Mạng GK Nijmegen  vào lúc 

13.30 giờ  (cha khách)  

 

CN 12.03  CN 3 Mùa Chay Gk Tilburg 14.00  giờ (cha khách) 

Thứ 7 ngày 18.03 CN 4 Mùa Chay Gk Goes vào lúc 17.00 giờ   

CN 19.03  CN 4 Mùa Chay Gk Helmond 13.00 giờ (cha khách) 

CN 19.03  CN 4 Mùa Chay Gk Ede Bổn Mạng Gk 13.30 giờ (cha 

khách)  

CN 19.03 CN 4  Mùa Chay Gk Zwolle 13.00 giờ 

CN 19.03 CN 4 Mùa Chay Gk Deventer 15.30 giờ 

T7  25.03   

CN 26.03  CN 5 Mùa Chay (Zomertijd)  
 

Tháng 4, 2023: 
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T7 01.04  Gk Alkmaar  vào lúc 18.30 giờ  

CN 02.04 Chúa Nhật Lễ Lá: Tĩnh tâm Liên Giáo khu cho 

cả 4 vùng cùng một ngày. Kính mời tất cả quý ông bà 

anh chị em chúng ta dành ngày này, cùng đến tham dự 

và chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Phuc Sinh   

Thứ hai 03.04  Tuần Thánh   

T5 06.04  Witte Donderdag / thứ Năm Tuần Thánh 

T6 07.04 Goede Vrijdag/ Thứ sáu Tuần Thánh: Tưởng Niệm 
Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu te Cothen ? 

CN 09.04.23  Lễ Kính Mừng Chúa Phục Sinh vào 

lúc 14.00  tại Vinkeveen 
Thứ Hai 10.04. Tweede Paasdag Gk Heerhugowaard vào lúc 
13.00 giờ ? 

 

Giáo xứ thành thật 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 2023/ 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 
mọi người và thế giới luôn được an toàn, và bình an trong tình 

thương và bảo vệ của Thiên Chúa.

 

Thành Thật Tri Ân Tất Cả Qúy Cha và Quý Vị 
 

mailto:muctugxhl010318@gmail.com
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Chúng con thành thật cảm tạ Qúy Cha, cùng tất cả Quý Ông Bà 

Anh Chị Em và qúy bạn hữu 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, vào các dịp Đại Lễ của Giáo xứ. 
Chúng con cũng cám ơn tất cả quý anh chị làm việc trong BĐH-
GX, quý các giáo khu, quý ban ngành, các thiện nguyện viên, 
anh chị giáo lý viên, anh chị huynh trưởng, và tất cả mọi người 
đã giúp duy trì, và phát huy các sinh hoạt của giáo xứ chúng ta.  
Kính mong qúy cha và qúy vị tiếp tục cầu nguyện và rộng tay 
giúp đỡ cho giáo xứ 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 GX 
  
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:  Nguyễn Thụy Lãnh 
Cđ. Trẻ:  Nguyễn Đức Anh Tuấn 
Phụng vụ:  Nguyễn Hoài Nam và Alex van Scheppingen  
Giúp lễ:   Mai Thị Xuân Hương 
              Nguyễn Thị Kim Cúc 

                Lê Thị Thủy 

Giới trẻ:  Vũ Thị Tuyết Nhi  
Cao và trung niên: Bùi Năng Phán  
Tài sản GX:  Đinh Phước Sơn 
Thông tin:  BĐHGX 
Website:  Tony Nguyễn, Lê Huy Minh Anh 
                   Vũ Hồng Ngọc  
Truyền thông:   Cao Đình Khanh 

Âm thanh:   Phạm Thanh Hùng 
Phim ảnh:   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. 

mailto:muctugxhl010318@gmail.com
http://www.giaoxuvietnam.nl/

