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Cộng Đồng Thánh MICAE
Tổng Giáo Phận Paderborn & Giáo Phận Essen

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên 
Chúa và đức công chính của Người,
còn tất cả những thứ kia Người sẽ 

thêm cho.” (Mt 6:33)
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 Để bước vào Năm Mới, ai cũng hy vọng bản thân sẽ có những khởi 
đầu vững chắc và tốt đẹp. Vậy thì trước hết hãy chọn cho mình những Nỗ Lực 
mới, những Quyết Tâm Mới, cả người tràn đầy Sức Sống Mới!
1. Cuộc đời tựa như một cuộc chạy ma-ra-tông: Đời người tựa như một 
cuộc chạy ma-ra-tông, ai có thể kiên trì thì người đó có thể đến nơi xa nhất. Bạn 
có một khởi điểm cao cũng tốt, bạn xuất phát với tốc độ nhanh cũng tốt, nhưng 
kết quả cuối cùng để so sánh lại là ai có thể kiên trì đến nơi xa nhất.
2. Người tích cực: Người tích cực, trong mỗi một lần gặp phải gian nan 
khổ cực đều nhìn thấy cơ hội; còn người tiêu cực, thì trong mỗi cơ hội lại đều 
chỉ nhìn thấy gian nan.
3. Gió đôi khi sẽ thổi gãy cánh buồm của bạn: Nhưng không có gió, 
thuyền buồm sẽ không thể đi.
4. Một năm mới, đừng làm 3 dạng người này nữa: Người mù quáng oán 
trời than đất, người vô năng chỉ biết thở ngắn than dài, người hèn yếu thì suy sụp 
sẽ không buông tha cho.
5. Trong lòng có mục tiêu, tự nhiên không còn sợ cực khổ: Một người 
nếu không biết mình chạy nhanh theo hướng nào, bến đỗ là ở đâu, thì gió kia 
chắc chắn sẽ không phải là gió thuận.
6. Lười biếng giống như “rỉ sét” vậy: Nó so với việc làm lụng vất vả thì 
càng tiêu hao năng lượng thân thể hơn. Bạn không tin ư? Nhưng đó là sự thật.
7. “Sức khỏe” đối với điều gì cũng đều trọng yếu: Tiền tài khó mà mua 
được sức khỏe, bởi sức khỏe lớn hơn tiền tài. Tiền tài khó mà mua được hạnh 
phúc, bởi hạnh phúc tất phải có sức khỏe. Hạnh phúc không thể gọi thành tên 
nếu thiếu vắng sức khỏe, nhưng một thân thể khỏe mạnh nếu không có tiền tài 
thì vẫn có thể hoạt động. So sánh đơn giản như vậy để chúng ta hiểu rằng, điều 
gì mới là trọng yếu.
8. Nước mắt và mồ hôi: Nước mắt và mồ hôi có thành phần hóa học tương 
tự nhau. Nhưng nước mắt chỉ có thể giúp bạn đổi lấy sự đồng tình, còn mồ hôi 
lại có thể giúp bạn có được thành công.
9. Đừng bởi vì bản thân mình còn trẻ…: Đừng bởi vì bản thân mình còn 
trẻ… mà liền dùng sức khỏe để đổi lấy tiền tài. Đợi đến khi già rồi, bạn mới minh 

Chào Đón Năm Mới 2017 với Quyết Tâm mới.
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bạch rằng tiền tài không thể đổi để lấy lại sức khỏe.
10. Cuộc đời tựa như mê cung: Chúng ta dùng tới nửa đời người để tìm 
kiếm lối vào, và mất nửa đời sau để tìm kiếm lối ra.
11. Khó khăn là một hòn đá tảng ngoan cố: Đối với người yếu nó là chướng 
ngại vật, nhưng đối với người mạnh thì nó lại chính là bàn đạp.
12. Ước mơ: Có được ước mơ chỉ là một loại trí lực, thực hiện ước mơ mới 
chính là năng lực.
13. Cơ hội: Phần lớn con người, bình thường đối với việc đánh mất đi cơ 
hội thì hối tiếc đấm ngực dậm chân, nhưng đối với cơ hội trước mắt thì giống 
như nhìn mà không thấy.
14. Chiến thắng hay thất bại: Kỳ thực là phụ thuộc vào cách nghĩ của bạn. 
Tất cả những thắng lợi, những gì bản thân bạn xuất ra để giành chiến thắng, đều 
là nhỏ bé không đáng kể. Tất cả những thất bại, và những gì bản thân bạn mất đi 
khi thất bại, lại càng bé nhỏ không đáng kể hơn.
15. Tuổi trẻ lười biếng, tương lai chính là một cụ già rách rưới.
16. Miễn cưỡng làm một điều gì đó thật tình rất nghiêm trọng, người như 
vậy sẽ rất thống khổ.
17. Gieo hạt trong lặng lẽ, gặt hái trong niềm vui.
18. Cuộc đời có 6 điều không nên: Không nên đói bụng mới ăn, không 
nên khát mới uống, không nên mệt nhọc mới ngủ, không nên mệt mỏi mới nghỉ, 
không nên bị bệnh mới kiểm tra, không nên về già mới hối hận!
19. Cười với cuộc sống, nghênh đón quang minh: Cười với cuộc sống, 
rốt cuộc có thể kiên trì đi hết con đường. Cười với cuộc sống, có thể xuyên qua 
sương mù; cười với cuộc sống, có thể kiên trì đến hết cuộc; cười với cuộc sống, 
có thể hóa giải mọi gian nguy; cười với cuộc sống, có thể thắp sáng bóng đêm.
20. Cuộc đời bi ai lớn nhất không phải là mất đi nhiều quá, mà là tính 
toán quá nhiều.
21. Vận mình chính mình phải nắm lấy: Cuộc sống tuy rằng quanh co 
khúc khuỷu, lại vĩnh viễn phụ thuộc và bàn tay bạn có muốn nắm giữ hay không.
22. Tiếc nuối, là một loại hao phí năng lượng tinh thần: Tiếc nuối, so với 
tổn thất lại càng tổn thất nhiều hơn, so với sai lầm lại càng sai lầm lớn. Vậy nên, 
đừng tiếc nuối, ngã rồi thì gượng dậy và hãy tiến về phía trước.
Cuối cùng, chúc bạn và những người thân yêu của mình chào đón một năm 
mới tràn đầy hy vọng!             Theo Bảo An, theo NTDTV và tự ý thêm vào.
 Anh Chị Em thân mến!
 Với 22 Quyết Tâm này chúng ta sẽ mạnh dạn tiến bước vào Năm Mới 
2017. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi một Quyết Tâm và Thiện Chí của Mỗi 
Người trong chúng ta. Cùng với Cha Cố Phêrô kính chúc Anh Chị Em luôn đón 
nhận được nhiều Niềm Vui – An Bình – Hạnh Phúc – Tin – Yêu – Phó Thác – 
Tràn đầy Ơn Sủng của Chúa Xuân và đạt được Mọi Điều Mong Ước.
 Kính chào Anh Chị Em.
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Đức Thánh Cha Phanxicô ban Ơn Toàn Xá 
Kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

WHÐ (09.01.2017) – Theo hãng tin Công giáo Bồ Ðào Nha Agencia 
Ecclesia, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận lời thỉnh cầu của Ðền Thánh 
Ðức Mẹ Fatima về ơn toàn xá – với những điều kiện thông thường do Giáo hội 
quy định – ban cho các tín hữu hành hương nhân Năm Toàn Xá kỷ niệm 100 
năm Ðức Mẹ hiện ra, bắt đầu từ 26 tháng Mười Một vừa qua.

“Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Ðức giáo hoàng” là những điều 
kiện dành cho các tín hữu hành hương, trong tinh thần “thống hối và bác ái”, để 
có thể lãnh nhận ơn tha mọi phần phạt được Giáo hội gọi là “ơn toàn xá”. Giáo 
hội ban ân xá, vì xét theo Kitô học, dựa vào nguồn công nghiệp vô biên của 
Chúa Kitô, Giáo hội ban ơn tha tội và tha mọi hậu quả của tội. Do đó, giáo phận 
Leiria-Fatima khuyên các tín hữu hãy sốt sắng tham dự một Thánh lễ hoặc một 
buổi cầu nguyện kính Ðức Mẹ, đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và khẩn cầu 
Ðức Mẹ Fatima. Hơn nữa, ơn toàn xá cũng được ban cho các tín hữu Công giáo 
tham dự Thánh lễ hoặc một buổi cầu nguyện kính Ðức Mẹ Fatima tại một đền 
thờ khác có trưng bày ảnh Ðức Mẹ, vào ngày kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra, tức vào 
ngày 13 mỗi tháng, từ tháng Năm đến tháng Mười 2017.

Còn những ai, vì những lý do nghiêm trọng không thể di chuyển được, 
giáo phận xác nhận rằng họ cũng được ban ơn toàn xá khi cầu nguyện trước ảnh 
Ðức Mẹ Fatima, với những điều kiện đã nêu trên, bao gồm việc ăn năn tội. Ngày 
13 tháng Năm 2013 Ðức hồng y José da Cruz Policarpo, Thượng phụ giáo chủ 
Lisbon kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Bồ Ðào Nha, đã dâng triều đại của 
Ðức Thánh Cha Phanxicô lên Ðức Mẹ để xin Mẹ gìn giữ, vào cuối Thánh lễ tại 
đền thờ Fatima, kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra lần thứ nhất năm 1917. Ðức thượng phụ 
đã đặc biệt cầu xin: “Lạy Ðức Mẹ là Mẹ của Hội Thánh, chúng con dâng lên Mẹ 
sứ vụ của Ðức tân giáo hoàng: xin cho trái tim ngài được tràn đầy lòng nhân từ 
của Thiên Chúa, để ngài lấy tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Con Chí Ái của Mẹ, 
mà giang tay đón nhận mọi người nam nữ của thời đại này”.

Trong sứ điệp gửi đền thờ Fatima, Ðức Thánh Cha đã bày tỏ lòng “biết ơn” 
về sáng kiến này và “cảm kích sâu xa vì ý nguyện của ngài đã được thỏa mãn, 
đồng thời hiệp ý cầu nguyện với mọi tín hữu hành hương Fatima”.

Vào ngày 13 tháng Mười năm đó, tại Roma, Ðức Thánh Cha đã đứng trước 
ảnh Ðền Thánh Ðức Mẹ Fatima và dâng lời cầu nguyện lên Ðức Mẹ. Ðức Thánh 
Cha sẽ tông du Fatima trong hai ngày 12 và 13 tháng Năm 2017, nhân kỷ niệm 
100 năm Ðức Mẹ hiện ra tại đây. Nguồn Zenit

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha - tháng Hai
 Ý chung: Cầu cho mọi người đang gặp thử thách, nhất là những người 
nghèo, những người di dân, những người bị gạt ra bên lề xã hội để họ được cộng 
đoàn chúng ta đón tiếp và trợ giúp.
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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

T6 03.02. Herne. Dreifaltikeit. Thánh Lễ kính Tâm Chúa Giêsu lúc 19:00giờ
T7 04.02. 44145 Dortmund. Heroldstr. 13. St. Joseph 

Thánh Lễ Đầu Năm Đinh Dậu của Cộng Đồng lúc 15:00giờ.
T7 11.02. 59192 Bergkamen. Lindenweg 22. St. Michael 

Thánh Lễ Tết Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo lúc 15g00.
CN 12.02. 33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius. Thánh Lễ 15giờ
T7 18.02. 44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. 15:00g TL
CN 26.02. Sinh Hoạt Gia Đình có Thánh Lễ chung cho Cộng Đồng. Thanh Thiếu 

Niên phụ trách Phụng Vụ. Chương trình và địa điểm sẽ thông báo sau 
trên trang www.songdao.de  trong thư mục Lịch Trình Thánh Lễ.
Báo trước cho tháng 3.2017 nếu không có gì thay đổi.

T6 03.03. 44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. TL kính Thánh Tâm 
Chúa Giêsu lúc 19:00giờ

T7 04.03. Hội Trường nhà xứ St. Bonifatius - Herne. 11:00giờ TL Hội Cao Niên
T7 18.03. 32545 Bad Oeynhausen. Westkorso Str. 11. St. Peter und Paul Kirche. 

GT: 14:30giờ - TL: 15:00giờ
T7 25.03. 46119 Oberhausen. Klosterhardter Str. 10. St. Antonius. 

14.30g GT – 15:00g TL
CN 26.03. Sinh Hoạt Gia Đình.

CN 05.02 CN 5 TN  Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.
CN 12.02 CN 6 TN  Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37
CN 19.02 CN 7 TN  Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.
CN 26.02 CN 8 TN  Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6,24-34.

Lịch Tháng Hai

Lịch Lễ Cộng Đoàn Tháng 02.2017

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 01.03.2017.
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Mời họp Khoáng Đại I/2017
Trân trọng kính mời Quý Ban Đại Diện các Cộng Đoàn, Hội Đoàn và Ca 

Đoàn, Quý Ủy Viên các Ban, Phụ tá, Cộng tác viên, Quý Vị Cố Vấn và Qúy 
Vị Đại Biểu đến tham dự Phiên Họp Khoáng Đại Cộng Đồng I/2017 vào ngày 
Chúa Nhật 05.03.2017, chúng ta sẽ bắt đầu với Thánh Lễ lúc 9.00 giờ tại nhà xứ 
Heilige Familie – Dunkle Straße 4, 59174 Kamen.

Vì lợi ích chung của những sinh hoạt trong cộng đồng và để phiên họp đạt 
được nhiều kết qủa tốt đẹp, kính mong sự hiện diện đầy đủ của toàn thể Quý Vị.

Trân trọng kính chào trong tình đoàn kết và thân ái.
TM. BCH Đôminicô Phạm Tiến Dũng.

Chân thành cám ơn
Kính thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em 
Một lần nữa tôi xin được thay mặt Ban chấp hành chân thành cám ơn đến tất 

cả quý ông bà anh chị em, các hội đoàn, ca đoàn, đội giúp lễ, các Ban, đã cộng 
tác, giúp đỡ, trong dịp Lễ Giáng Sinh 25.12.2016 vừa qua. Mọi công việc từ xây 
dựng lễ đài đến phụng vụ, từ việc làm bánh phục vụ các quầy hàng đến việc thu 
dọn hội trường đã được quý ông bà anh chị em hăng hái tham gia. Xin được đặc 
biệt trân trọng đến các anh chị em âm thầm đóng góp công sức, sắp xếp công 
việc, ủng hộ, nỗ lực, để cộng đồng có thể duy trì, phát triển sinh hoạt trong Tình 
Thương Yêu.

Nơi đây xin được ghi nhận sự ủng hộ hiện vật của Cộng đoàn Vicentê 10kg 
thịt kẹp bánh mì. Anh chị Thạch ủng hộ 10€ cho quỹ cộng đồng.

Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân và toàn thể anh chị em.
Đôminicô Phạm tiến Dũng.

Thành kính phân ưu
•	 Cụ Đa Minh Phan Văn Uy, sinh ngày 12.10.1916 tại Du Hiếu – Bùi Chu 

– Việt Nam, thuộc CĐ Mẹ Fatima đã được Chúa gọi về lúc 23:30giờ đêm ngày 
21.01. 2017 tại tư gia Herne hưởng thọ 100 tuổi.

•	 Ông Giuse Phạm Sỹ Mơ, sinh ngày 26.01.1958 tại Bắc Minh, Xã Nhơn 
Thanh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Biên Hòa, đã được Chúa gọi về lúc 15:30giờ 
ngày 21.01.2017 hưởng dương 59 tuổi.

Thành thật chia buồn với GĐ Bà Kham, GĐ Ông Chấn, GĐ Ông Tú, với Các 
Bạn Kiều Minh, Tuyết Minh và Philipp và Các Anh Chị cùng Đại Gia Đình.

Thành thật chia buồn với Các Cháu Phạm Hồng Trinh, Phạm Hồng Trâm và 
Phạm Hồng Trúc.

Xin Thiên Chúa là Cha tha thứ mọi lỗi lầm cùng hình phạt cho Cụ Đa Minh 
Phan Văn Uy và Ông Giuse Phạm Sỹ Mơ và cho Hai Anh Em của chúng con 
được vào hưởng Ánh Sáng Ngàn Thu trong Nhà Chúa muôn đời
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Sinh Hoạt Cao Niên Năm 2017
Với sự ưu ái của cha Tuyên Úy dành cho các Bác Cao Niên và lòng nhiệt thành 

của một số Anh Chị Em, tiếp tục nhận đưa đón một số Bác Cao Niên trong Cộng 
Đồng, vì thế Cha Tuyên Úy và Hai Hội Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức thánh lễ và sinh 
hoạt cho Các Bác Cao Niên trong năm 2017 với 3 mục tiêu sau:

- Tâm Linh : đọc kinh, cầu nguyện, giải tội, tham dự thánh lễ, xức dầu cho 
người đau yếu.....mang lại hy vọng, an bình, tin yêu và phó thác.

- Tâm Lý : ca hát, vui chơi, gặp gỡ giới cao niên để tránh bệnh trầm cảm 
(Depression ) ở tuổi già.

- Sức khỏe : các trò chơi đố vui, LOTO, cờ tướng....tránh bệnh lãng trí 
(Alzheimer-Krankheit ).

Lịch Sinh Hoạt cho Các Vị Cao Niên trong năm 2017 
thời gian : 10 giờ : gặp gỡ      - 10giờ30 đọc kinh     - 11giờ00 thánh lễ

vào các thứ bảy đầu tháng       - 04.03.2017       - 06.05.2017  
- 01.07.2017     - 02.09.2017      - 04.11.2017     - 10.12.2017

địa điểm :  sẽ thông báo trên thông tin Sống Đạo

Điều xảy ra trước Thánh Lễ Giáng Sinh năm 2016
Cộng Đồng chúng ta năm nay không được may mắn; Trước Lễ Giáng Sinh đã 

bị Trộm lẻn vào Hội Trường nơi chúng ta sẽ cử hành Thánh Lễ và lấy đi Một Cái 
Loa của Ca Đoàn Têrêsa và một Cái Mikrofon của Mục Vụ Cha Tuyên Úy, thiệt 
hại lên đến hơn 900,00€. Lỗi này hoàn toàn ở Ông Hausmeister đã quên không 
khóa cửa Hội Trường và lối ra vào. Do đó Cộng Đồng chúng ta đã để dành số 
tiền lớn khoảng trên 500,00€ từ Tiền Giỏ Nhà Thờ cho việc trang trải tiền mướn 
Hội Trường và đền bù lại cho Loa và Mikrofon. Cộng Đồng chúng ta còn vào 
Qũy Tình Thương được 210,00€.

Khóa Linh Thao Mùa Chay Thánh 2017
Vì lý do Cha Linh Hướng phải về lại Danmark vào ngày thứ sáu, vì mục vụ 

nhà xứ Danmark & Việt nam, vi thế Khóa Linh Thao xin đổi lại giờ khai mạc 
từ 10:00 giờ ngày thứ ba 28 .02.2017 đến 10:00 giờ ngày thứ sáu 03.03.2017.

Thành thật xin lỗi ACE, hy vọng ACE có thể thu xếp đến với Linh Thao một 
lần, chúng ta sẻ khám phá ra những gì cần thiết & ưu tiên “MỘT” cho đời sống 
tâm linh của chúng ta. Kính báo. MTN

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 Ba : ngày 04.03.2017
thời gian : 10 giờ : gặp gỡ      - 10giờ30 đọc kinh       - 11giờ00 thánh lễ
tại : hội trường nhà xứ St. Bonifatius - Glockenstraße 7, 44623 Herne

Trân trọng kính mời
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Chia sẻ
Anh Chị Em thân mến!
Trong Xã Hội chúng ta đang sống có rất nhiều những phương tiện thật thoải 

mái, tinh vi và rất tiện lợi. Một trong những Tiện Nghi này tôi muốn nói đến là 
việc thông tin, truyền đạt qua hình ảnh, qua tiếng nói, …..

Nếu chúng ta biết xử dụng cho chính đáng thì thành qủa thật là tốt đẹp. 
Ngược lại nếu nó được xử dụng để bôi xấu, gây thiệt hại Danh Dự của một Cá 
Nhân nào thì đó lại là một hậu qủa gây thiệt hại lớn lao.

Tuy sự việc chưa xẩy ra, nhưng đề phòng thì vẫn tốt hơn.
Qua Sống Đạo tháng 2.2017 này tôi mong ước rằng từ bây giờ trở đi và để 

tránh những hậu qủa không tốt về sau, khi đến tham dự bất kỳ Thánh Lễ nào 
do tôi chủ tế thì tôi xin Anh Chị Em không quay phim và không ghi âm các Bài 
Giảng của tôi mà gửi đi bất cứ nơi nào, cho ai hay cho bất kỳ trang Web nào. 
Chúng ta đến tham dự Thánh Lễ chứ không phải đến làm việc của một Nhà Báo, 
của Đài Truyền Hình hay của một Đài Phát Thanh.

Việc chụp hình trong các dịp Thành Hôn hay An Táng trong Thánh Đường 
tôi không cấm đoán, tôi yêu cầu Người Trực Tiếp cùng với Người Quay Phim 
hay Chụp Hình đến gặp tôi trước Thánh Lễ để thỏa thuận với nhau sẽ đứng ở 
đâu để quay phim, chụp hình, tránh sự nhố nhăng, chia trí và làm phiền những 
người tham dự Thánh Lễ.

Khi đến tham dự Thánh Lễ xin Anh Chị Em đừng bật một máy nào khác, 
ngoài việc “bật nút” mở cửa Lòng của chính mình để đón nhận Lời của Chúa. 
Những tiếng kêu của Handy trong Thánh Đường nhất là trong Thánh Lễ là việc 
không ai có thể chấp nhận được. Xin Anh Chị Em quan tâm khi vào Thánh 
Đường, tham dự Thánh Lễ thì tắt Handy của mình đi, đừng để người khác hay 
người bên cạnh chia trí và lo ra vì tiếng kêu của bất kỳ Handy nào.

Chân thành cám ơn Anh Chị Em.

Máy nghe 500 Bài Giảng của Cha Giuse Trần Đình Long
Ông Vincentê Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Ban Phụng Vụ Cộng Đồng hiện 

đang giữ một số máy nghe, trong đó chứa khoảng hơn kém 500 Bài Giảng của 
Cha Giuse Trần Đình Long. Máy nghe này trên nguyên tắc thì không bán, nhưng 
chúng ta có thể ủng hộ để có thể giúp Cha Giuse Long tiếp tục duy trì công việc 
này cho lâu bền. Ai có nhu cầu muốn nhận thì xin vui lòng liên lạc tực tiếp với 
Ông Tuấn - Fon: 02331-4787809.
Những Anh Chị Em đã ra đi trước chúng ta trong tháng Hai

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn:
†  Ông Phêrô Nguyễn Văn Nhật, CĐ Mẹ Fatima 16.02.2014
† Ông Giuse Nguyễn Thế Hiển, CĐ T.Cả Giuse 04.02.2015
được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ 
vô cùng. Amen.
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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 cho các Thương Phế Binh QL Việt Nam Cộng Hòa 

qua Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn ăn Tết Đinh Dậu:                 300,00€
Qũy Tình Thương 

• ÔB. Tiến, CĐ Các Thánh Tử Đạo VN:           30,00€
• Ẩn Danh, CĐ Thánh Cả Giuse:           50,00€
• Thánh Lễ Giáng Sinh Cộng Đồng:                                 210,00€
• Thánh Lễ tại CĐ Thánh Mẫu Mân Côi:                                 220,00€
• Một Ẩn Danh, CĐ Thánh Mẫu Mân Côi:                                100,00€
• Gia Đình Ẩn Danh, CĐ Vincentê:                       50,00€
• Một Ẩn Danh, CĐ Vincentê:                        50,00€
• CĐ Vincentê:                           70,00€
• Gia Đình Ẩn Danh, CĐ Lippstadt:                       50,00€
• ÔB Khanh Liên, CĐ Thánh Gia Thất:                       50,00€
• Các Ông Bà CĐ Thánh Gia Thất giúp Thương Phế Binh VNCH:    300,00€

Qũy Sống Đạo
• Gia Đình Ẩn Danh, CĐ Vincentê:                       20,00€
 Xin Thiên Chúa chúc lành cho Anh Chị Em về sự chia sẻ vô cùng quảng 
đại của Anh Chị Em đến những người kém may mắn. Xin Ngài gìn giữ và cùng 
đồng hành với Cả Nhà chúng mình.

Xin chia sẻ : Sự khác biệt giữa Qũy Từ Thiện và Qũy Tình Thương
Qũy Từ Thiện của Cộng Đồng để giúp cho Các Con Em Anh Chị Em Phong 

Cùi tại VN, điển hình qua Kênh Nước Lên 5 năm đầu và Giáo Phận Bắc Ninh 
từ 11 năm qua, qua việc tôi đi xin giỏ trong Các Thánh Lễ Bổn Mạng của Các 
Cộng Đoàn, các Thánh Lễ lớn của Cộng Đồng.

Qũy Tình Thương bao gồm: 1. Ơn Gọi, 2. Các Cha Hưu Dưỡng, 3. Đặc 
Biệt, 4. Động Đất, 5. Trẻ Mồ Côi, 6. Africa, 7. Bão Lụt, 8. Phong Thánh cho 
ĐHY Thuận, 9. Chuỗi Mân Côi, 10. Học Sinh nghèo, 11. Đức Mẹ La Vang, 12. 
Thương Phế Binh, 13. Caritas Đức, 14. Qũy Từ Thiện của Cộng Đồng,…

Khi tôi viết Qũy Tình Thương thì nó bao gồm luôn cả Qũy Từ Thiện của 
Cộng Đồng; nhưng khi vào sổ sách thì tôi ghi chép rõ ràng cho Mục nào từ số 1 
đến 14. Có rất nhiều Anh Chị Em không am hiểu vấn đề, lẫn lộn và thường đặt 
ra những thắc mắc không đúng nơi và đúng chỗ. Mong Anh Chị Em am tường 
hơn, để tránh những ngộ nhận, hiểu lầm và khiển trách nhau một cách đáng tiếc. 
Tuy chưa xảy ra điều gì đáng tiếc, nhưng qua đây tôi muốn nhắc nhở Anh Chị 
Em hiểu cho chính xác về Qũy Tình Thương của Cộng Đồng chúng mình. Qũy 
Tình Thương thì tôi hoàn toàn quản trị trong Danh Nghĩa Cộng Đồng Thánh 
Micae của chúng ta, chứ không phải của riêng cá nhân tôi.


