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Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha        
Tháng 05: Ý chỉ chung: thế giới tài chánh
Chúng ta hãy cầu nguyện cho giới hữu trách tài chánh để họ cộng 
tác với các chính phủ điều hành lãnh vực tài chánh và bảo vệ các 
công dân khỏi những nguy hiểm trong lãnh vực này.
Tháng 06: Ý chỉ truyền giáo: vẻ đẹp của hôn nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người trẻ đang chuẩn bị kết 
hôn được sự hỗ trợ của một cộng đoàn Kitô: để họ tăng trưởng 
trong tình yêu, với lòng quảng đại, chung thủy và kiên nhẫn.

CỘNG ĐỒNG THÁNH MICAE - PADERBORN & ESSEN

CTCĐ Giuse Nguyễn Duy Trình
Pater Franz Nguyen SAC

„Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục 
Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình 

cho đoàn chiên”  (Ga 10,11).

Ngôn ngữ của Kinh thánh chứa đầy 
hình ảnh từ thời kỳ chậm chạp của cuộc 
sống du mục và chăn nuôi, dường như 
khác xa với nhu cầu hàng ngày của 
chúng ta về tính hiệu quả và cạnh tranh. 
Tuy nhiên, đôi khi cả chúng ta cũng cảm 
thấy cần yên tỉnh, cần một nơi để nghỉ 
ngơi, để gặp gỡ người nào đó luôn đón 
tiếp chúng ta trong thực tại của chúng ta.

Hơn ai hết, Chúa Giêsu tự giới thiệu mình 
là Đấng sẵn sàng đón tiếp chúng ta, mang 
đến cho chúng ta sự bồi dưỡng, đến mức 
hiến mạng sống cho mỗi người chúng ta.

Trong đoạn Phúc âm dài của thánh Gio-
an mà từ đó Lời Sống này trích ra, Chúa 
Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng Người là 
sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa trong 
lịch sử của mỗi con người, như đã hứa với 
dân Do Thái qua miệng các tiên tri.

Chúa Giêsu là Mục Tử, người dẫn đường 
biết và yêu thương đàn chiên của mình, 
tức là đoàn dân của mình đang mệt mỏi và 
đôi khi lạc lối. Người không phải là một kẻ 
xa lạ phớt lờ nhu cầu của đoàn chiên, cũng 
không phải là một kẻ trộm đến để trộm 
cắp, hoặc một tên cướp đến giết chết và 

phân tán, cũng không phải một người làm 
thuê, kẻ chỉ hành động vì lợi ích.
„Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử 
nhân lành hy sinh mạng sống mình cho 

đoàn chiên”.
Đoàn chiên mà Chúa Giêsu cảm thấy 

là của Người chắc chắn là các môn đệ 
của Người, tất cả những kẻ đã lãnh nhận 
bí tích rửa tội, nhưng không chỉ những 
người đó mà thôi. Người biết mỗi sinh 
vật loài người, Người gọi tên họ và dịu 
dàng chăm sóc từng người.

Người là mục tử đích thực, không chỉ 
dẫn dắt chúng ta đến sự sống, không chỉ 
đến tìm kiếm chúng ta mỗi khi chúng ta lạc 
lối, nhưng Người đã hiến mạng sống mình 
để thực hiện ý muốn của Chúa Cha, đó là 
sự hiệp thông cá biệt trọn vẹn với Thiên 
Chúa và tái lập tình huynh đệ giữa chúng 
ta, đã bị tổn thương nặng nề vì tội lỗi.
Mỗi người chúng ta có thể cố gắng nhận 
ra tiếng nói của Chúa; nghe lời Chúa nói 
với chính mình và tin tưởng bước theo 
Chúa. Nhất là, chúng ta có thể chắc chắn 
mình được yêu thương, được thông cảm 
và được tha thứ vô điều kiện bởi Đấng 
đảm bảo với chúng ta:
„Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử 
nhân lành hy sinh mạng sống mình cho 
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đoàn chiên”.
Khi chúng ta trải nghiệm, ít là một chút, 

sự hiện diện âm thầm nhưng mạnh mẽ này 
trong cuộc sống của chúng ta, thì trong tim 
chúng ta bừng lên niềm mong ước được 
chia sẻ sự hiện diện ấy, được phát triển 
khả năng quan tâm và tiếp đón người khác. 
Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta có thể 
cố gắng thấu hiểu những người trong gia 
đình hơn, thấu hiểu đồng nghiệp ở sở làm 
hoặc người hàng xóm, để cống hiến mình 
cho nhu cầu của người xung quanh.

Chúng ta có thể phát triển ý tưởng 
sáng tạo về tình yêu, bằng cách liên quan 
đến người khác và chính mình tham gia. 
Trong cái nhỏ bé của mình, chúng ta có 
thể góp phần xây dựng các cộng đồng 
huynh đệ và cởi mở, chúng ta có khả 
năng kiên nhẫn và dũng cảm đồng hành 
với nhiều người.

Trong một suy niệm về lời Tin Mừng 
này, chị Chiara Lubich chỉ ra tình yêu của 
Chúa Giêsu đã đi xa đến đâu và ngài cũng 
mời gọi chúng ta làm gì: “Chúa Giêsu sẽ 

công khai nói về mình: “Không có tình 
thương nào cao cả hơn tình thương của 
người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu 
của mình” (Ga 15;13). Và Người sống 
cuộc hiến dâng mình cho đến tận cùng. 
Tình yêu của Người là tình yêu dâng 
hiến, tức là một tình yêu bao gồm sự sẵn 
sàng ban tặng chính mạng sống mình. 
Thiên Chúa cũng muốn chúng ta yêu 
thương theo mức độ của Người - ít nhất 
là trong ý định và quyết tâm. 

Chỉ một tình yêu như thế mới là một 
tình yêu Kitô giáo: không phải một loại 
tình yêu nào đó, không phải là một tình 
yêu rỉ sét, nhưng là một tình yêu cao cả 
đến mức liều cả mạng sống. Thực hành 
như vậy, cuộc sống kitô hữu của chúng ta 
sẽ có một bước nhảy vọt về chất lượng, 
một bước nhảy vọt lớn lao về chất lượng. 
Và rồi chúng ta sẽ thấy những người nam 
và nữ từ mọi nơi trên trái đất được tiếng 
nói của Chúa Giêsu thu hút và đến tụ họp 
quanh Người».

Letizia Magri.

Chúc mừng Rủa Tội.
Ngày CN 21.03.2021 Cháu Teressa Nguyen-Nieto đã được gia nhập vào Gia Đình 

Hội Thánh qua Bí Tích Rửa Tội tại St. Bonifatius. Chúc mừng Cháu Teressa và chúc 
Cháu luôn lớn lên trong Tình Yêu của Mẹ Cha và Họ Hàng cùng chúng tôi! Chúc mừng 
Anh Chị Dũng Sara và Bà Yến nhiều Niềm Vui và Gương Sáng cho Cháu Teresa!

Chúc mừng Rước Lễ Lần Đầu.

Mặc dù Mùa Covid Corona trong những ngày tháng vừa qua và sắp tới một số  
Con Em trong Cộng Đồng chúng ta sẽ được tham dự vào Bàn Tiệc Thánh Thể qua Bí 
Tích Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu. 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 vài tháng qua và sắp tới mặc dù mùa Covid Corona nhưng đã 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.
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Cám ơn: Từ Châu Ro.
Kính thưa cha và quý vị ân nhân
Trước tết, con đã được Cha Phanxico gửi đến con 700 Euro qua chị Tuyết em cha. 

Con trân trọng biết ơn cha và quý vị. Dù đang khó khăn do Covid hoành hành, cha và 
quý vị vẫn luôn yêu thương, đồng hành với con trong sứ vụ phục vụ người nghèoCon 
chân thành cám ơn Cha và quý vị ân nhân. Xin Thiên Chúa ban dư tràn cho cha và 
quý vị ân sủng và tình yêu. Chúc cha và quý vị tuần thánh sốt sắng, thánh thiện.

Con NT Maria Bùi Thị Bích Mai Dòng Đaminh Tam Hiệp

Từ GX Văn Trung Bắc Ninh.
Con cám ơn cha và cộng đoàn rất nhiều đã giúp giáo điểm truyền giáo Văn Trung 

chỗ con đang phụ trách 500 EUR. Nguyện chúc cha và cộng đoàn luôn mạnh khỏe và 
thánh đức trong mùa chay thánh.         

Fx Nguyễn Văn Thắng. GX Văn Trung - Bắc Ninh

Chúc mừng Thành Hôn:
Trong Mùa Corona-Virus 2021 Các Anh và Các Chị đã thành hôn:
1. Ngày 17.04 Anh Savio Nguyễn Quốc Thiên, Con Ông + Nguyễn Quốc Dũng và 

Bà Trần Thị Thu Thủy và Chị Maria Hoàng Nguyễn Kiều Oanh, Con Ông Hoàng Công 
Vinh và Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Iserlohn đã thành hôn tại St. Josef – Dortmund.

2. Ngày 24.04. Anh Trần Du Thái, Con Ông + Trần Văn Thung và Bà Nguyễn Thị 
Huệ, Minden và Chị Hồ Thị Kim Nga, Con Ông Hồ Ngọc Thạch và Bà Hồ Thị Bé,  
Bielefeld đã thành hôn tại Maria Frieden - Herford.

Chúc mừng Các Anh Thiên và Thái Các Chị Oanh và Nga tràn đầy Niềm Vui và Hạnh 
Phúc! Chúc mừng Các Họ Hồ, Nguyễn, Hoàng, Trần có được những Dâu ngoan Rể hiền.

Qũy Tình Thương CĐ.
Đã giúp Cha Vincente Nguyễn Ngọc Trấn 500,00€ vì Cha bị kẹt lại Đức và không 

về Africa đã hơn 1 năm.

Bí mật của thành công.
Một anh chàng nằm trên giường, tự hỏi 

đâu là những bí mật của thành công trong 
cuộc sống?

Anh tìm thấy câu trả lời ngay trong căn 
phòng của mình.

Quạt máy thì thầm: hãy bình tĩnh.
Trần nhà điềm đạm: hãy vươn cao.
Cửa sổ thì thào: hãy nhìn ra thế giới.
Đồng hồ đăm chiêu: mỗi phút giây đều 

quí giá.
Gương lạnh lùng: hãy nhìn lại mình 

trước khi hành động.
Lịch khe khẽ: hãy theo kịp tin tức và 

thời đại.
Đèn chân thành: hãy tỏa sáng hết mức 
có thể.
và vợ anh ta nói: thôi ngủ đi ông mai còn 
có sức đi làm… kiếm tiền nuôi tui và các 
con nữa!
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Thư Mời.
Đại Lễ kính Đức Chúa Thánh Thần Chúa Nhật 23.05.2021 tại St. Bonifatius - Herne
Quý Cụ, Ông Bà, Cô Bác, Anh Chị Em, Các Bạn Trẻ và các Cháu Thiếu Nhi thân mến!
Đại Hội Công Giáo mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Aschaff enburg 

năm nay 2021 Liên Đoàn Công Giáo VN cũng không thể tổ chức được vì Corona - 
Virus vẫn còn đang trong thời kỳ nguy hiểm tại nước Đức.

Nhưng vì tầm quan trọng của Đại Lễ Chúa Thánh Thần, nên tôi đã bàn với Cha 
Tuyên Úy và thông qua BCH để Cộng đồng chúng ta có được Thánh Lễ trong phạm 
vi của vùng vào ngày Chúa Nhật, 23.05. 2021 tại nhà thờ St. Bonifatius - Glockenstr. 
7- 44623 Herne lúc 15 g. 

Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, nên có những thay đổi bất thường, để thích 
ứng cho nhu cầu sinh hoạt chung của Cộng đồng mà lại không được thông qua các 
phiên họp bởi vì Corona. Nên nơi đây, tôi tha thiết kêu gọi Ban Phụng Vụ, Các Ca 
Đoàn, Các Cộng Đoàn, Đoàn Thể cùng chung tay cộng tác với Cha Tuyên Úy và Ban 
Chấp Hành Cộng Đồng! 

Vì chúng ta đang trong thời kỳ dịch Covid 19, nên những ai muốn tham dự Thánh 
Lễ thì xin ghi danh nơi tôi: Giuse Nguyễn Duy Trình: qua số Tel. 02383-6134241 hay 
Handy: 0152-55926420 hoặc Email: trinhunna@hotmail.com. 

Kính chúc Quý Cụ, Ông Bà, Cô Bác, Anh Chị Em, Các Bạn Trẻ và Các Cháu Thiếu 
Nhi một Mùa Phục Sinh tràn đầy Ơn Lành và Ân Sủng của Chúa Kytô phục sinh. 

T/M. Ban Chấp Hành

Giuse Nguyễn Duy Trình

Chủ tịch Cộng đồng PE

Mời tham dự Lễ Mình Máu Thánh Chúa ngày 03.06.2021 tại Dortmund.

Theo „Truyền Thống“ hằng năm CĐ Mẹ Mông Triệu vẫn tham dự với các Giáo 
Xứ Đức và những Cộng Đồng Ngoại Kiều khác tại Dortmund. Cộng Đồng chúng ta 
cũng được mời tham dự Thánh Lễ lúc 10:00giờ với các Giáo Xứ Đức và Các Ngoại 
Kiều tại nhà thờ St. Aposteln. Clemens-Veltum-Str. 100 - 44147 Dortmund. Sau đó 
sẽ rước Mình Thánh Chúa qua các nhà thờ St. Michael, rồi từ đó rước sang nhà thờ 
St. Joseph. Xin mọi người vui lòng đứng gần nhau trong Thánh Lễ để nói lên sự hiệp 
nhất và để hát cho mạnh. Sau Thánh Lễ chúng ta sẽ quây quần bên nhau trong Sân 
TĐ St. Micae sinh hoạt, vui chơi và nướng thịt.
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Cảm Nhận của những ngày Tam Nhật Thánh.
Anh Chị Em thân mến!

Corona-Virus đã làm đình trệ các sinh hoạt của chúng ta trong Tuần Thánh năm 
nay 2021. Dầu sao tôi cũng có những cảm nghiệm. Xin được phép chia sẻ với Anh 
Chị Em.

Trước tiên Ban Phụng vụ và Ban Chấp Hành CĐ đã cùng tôi phác họa chương trình 
cho Tam Nhật Thánh. Các Bài Đọc, chương trình Tuần Thánh với những công tác do 
Anh Khải, Ban Phụng Vụ sắp xếp. Ông Trình đã thường xuyên liện lạc về tình trạng 
Corona-Virus từng bước và từng ngày với những thay đổi tin tức của Chính Quyền 
để cho phù hợp! Sau đó tôi đã liên lạc với Ông Hương xem Thánh Giá tôi thường 
dùng cho các năm trước đã thay đổi đến đâu. Cây Thánh Giá trước đây bằng gỗ quý 
khá nặng. Cây Thánh Giá năm nay chúng ta nhìn thấy là do Ông Hương tình nguyện 
làm dùm chúng ta. Thay mặt CĐ cám ơn những ân cần và quan tâm Ông Hương đã 
dành cho CĐ. Trong các Thánh Lễ có trực tuyến cho Anh Chị Em trong Cộng Đồng 
theo dõi và hiệp thông. Ông Vũ và Ông Vinh đã tình nguyện làm công việc truyền đi 
những hình ảnh cho chúng ta suốt các Nghi Thức và Thánh Lễ của Tam nhật Thánh. 
Thay mặt Cộng Đồng chân thành cám ơn những hy sinh Hai Ông đã dành cho CĐ 
suốt những ngày qua! Các Em Giúp Lễ đã phục vụ cho Các Thánh Lễ vừa qua thật 
dễ thương và hiểu ngay những điều tôi chỉ bảo để cho việc phụng sự Bàn Tiệc được 
trang nghiêm và giúp Cộng Đoàn Dân Chúa được sốt sắng. Ông Chỉ Tịch CĐ đã làm 
những việc quan trọng bên ngoài như việc ghi danh tham dự Các Thánh Lễ, lo lắng 
và sắp xếp mọi việc, mọi sự được thuận lơi. Năm nay ngoài dự đoán của chúng ta là 
Các Bài Đọc rút bớt và không sắp xếp được trọn vẹn nên nếu có sự sơ sót ngoài dự 
kiến đến những Anh Chị Em đọc các Bài Đọc; xin Anh Chị Em vui lòng bỏ qua cho! 
Về việc „tiền giỏ“ cho Các Thánh Lễ thì tôi cũng chưa chu toàn bổn phận này vì tiền 
thu giỏ sẽ được để lại cho các Nhà Thờ chúng ta xử dụng vì chúng ta đã mượn các 
Thánh Đường này cho Các Thánh Lễ của chúng ta. Tôi đã quên dặn Mọi Người vui 
lòng tham dự vào việc đóng góp này vì nó chính đáng và công bằng. Cám ơn Ông 
Khải, Ban Phụng Vụ đã tận tâm lo lắng cho các phần thuộc về Phụng Vụ. Những 
việc trong TL Vọng và Đại Lễ PS năm nay Ông Khải cố gắng giúp cho chúng ta với 
khả năng và thiện chí. Chân thành cám ơn Ông Khải! „Ca Đoàn bất đắc dĩ“ thể hiện 
được khả năng trong mùa Corona rất đáng khen ngợi.

Tóm lại tôi xin chân thành cám ơn Tất Cả những Anh Chị Em và Các Cháu đã đóng 
góp công sức cho Tam Nhật Thánh có kết quả mong ước.

Tạ ơn Chúa đã ban cho Cộng Đồng chúng con một Tam Nhật Thánh ấm cúng, an 
bình, sốt sắng và trang nhiêm!

Xin Chúa chúc lành cho Anh Chị Em!



 Cộng Đồng Thánh Micae6

Cha Tuyên Úy đi hè.
Từ ngày 10.07 đến 05.08.2021 Cha Tuyên Úy đi nghỉ hè! Ai có công việc ma chay, 

hiếu hỷ xin vui lòng trực tiếp liên lạc với Cha Xứ địa phương của mình! Chúc Cả Nhà 
mùa nghỉ hè yên ổn và bình an cùng nghỉ ngơi lại sức!

Túi khôn ngoan:

Hãy nhảy! như không có ai nhìn!
Hãy yêu! như chưa từng có ai làm bạn đau đớn!
Hãy hát! như chưa thể chẳng có ai đang lắng nghe!
Hãy sống! như thể chính trái đất này chính là thiên đường!
Hãy luôn luôn mỉm cười! Khi đó cuộc sống của bạn sẽ bớt đi mệt mỏi và căng thẳng!
Hạnh phúc là khi có ai đó sẵn sàng nắm tay bạn đi đến cuối cuộc đời!
Đừng đếm những gì bạn đã mất - Hãy qúy trọng những gì bạn đang có và lên kế     
hoạch cho những gì sẽ đạt được. Bởi qúa khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương 
lai có thể bù đắp cho những mất mát!
Khi bạn muốn bỏ cuộc - Hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu!
Không thể nào thay đổi được ngày hôm qua - nhưng hôm nay vẫn còn có cơ hội!
“Ra đời hai tay trắng.
Lìa đời trắng hai tay. 
Sao mãi nhặt cho đầy. 
Túi đời như mây bay.”

Lời Hay - Ý Đẹp.    của Cố Lm. Giuse Vũ Xuân Huyên (+28.07.2004)
263. Sắp chết đuối giữa lòng biển khơi, bất cứ vật gì nổi đều có gía trị cứu mạng. Đang 
lần mò trong bóng tối ban đêm, bất cứ điểm gì sáng đều có gía trị dẫn đường. Dòng đời 
không thiếu những vật nổi. Đường đời không thiếu những điểm sáng. 

264. Người ta sinh ra để chết ở đời này. Và chết ở đời này để sinh vào đời sau.

265. Người đáng sống nhất trên đời là người đã hơn một lần liều chết để mà sống.

266. Dù thế giới chưa là một vườn hoa, nhưng bạn vẫn có thể trồng một ít hoa đẹp trước 
cửa nhà bạn.
267. Dù là cỏ dại, nhiều loại cũng có hoa.

268. Nụ cười là nụ hoa của lòng người.

269. Nụ cười trong đau khổ tương tự như một bông hoa nở trong khe đá. Nó đẹp vì biểu 
lộ một sức sống phi thường bên trong.

270. Một bông hoa cho người khi sống gía trị hơn một vòng hoa cho người khi chết.

271. Hận thù như cỏ dại, không trồng cũng mọc. Tình thương như hoa qúy, phải trồng 
mới có.

272. Vật nhỏ làm căn bản cho vật lớn; trẻ nhỏ thành gương mẫu cho người lớn: Đức 
Kitô có lý, khi Ngài nói: « Hãy trở nên như trẻ nhỏ » ( Mt 18,3)
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Thành kính phân ưu:
• Bà Maria Nguyễn Thị An Vui, Nhủ Danh Hoàng Văn Côi, là Thân Mẫu của Chị 

Mai Tâm, Nhạc Mẫu của Anh Mai Phú Thịnh, Bà Ngoại của Hai Bạn An và Kim vừa 
được Chúa gọi về ngày 26.01.2021. Thọ 79 tuổi.

• Bà Katharina Nguyễn Thị Nhài, CĐ Thánh Cả Giuse vừa qua đời ngày 26.02.2021 
tại Mülheim thọ 81 tuổi.

• Chị Maria Nguyễn Thị Kiều Chinh sống cô độc ở Essen vừa qua đời ngày 
26.02.2021 tại Essen, hưởng dương 47 tuổi.

• Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Thanh, Thân Mẫu Bà Maria Vũ Thị Lan qua đời tại Sài 
Gòn/VN ngày 07.04.2021 hưởng thọ 94 tuổi.

• Cụ Bà Nguyễn Thị Cậy, Bà ngoại của Bà Chiêu Anh, CĐ Thánh Giuse, vừa qua 
đời ngày 09.04.2021 thọ 101 tuổi.

Nguyện xin Thiên Chúa thứ tha các lỗi lầm cùng hình phạt và cho Linh Hồn Hai 
Cụ Bà Maria và  Anna, Hai Bà Maria, Katharina và Chị Maria Kiều Chinh sớm được 
hưởng Vinh Quang Phục Sinh của Chúa Kytô trong Nhà Chúa đến muôn đời. Thành 
kính phân ưu cùng GĐ ÔB Thịnh và Tâm, Hai Bạn An và Kim, Anh Chị Khôi; Bà 
Lan cùng Hai Cháu Thủy và Thiên, ÔB Vũ và Chiêu Anh cùng Các Anh Chị Em 
trong Gia Đình; đặc biệt Các Anh Chị trong Gia Đình bên VN.

Danh Sách những người qua đời tháng 5:
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn

* Cháu Simon Nguyễn Qúy Sĩ, CĐ TM Mân Côi, ngày 06.05.2009

* Ông Giuse Trịnh Văn Cường, CĐ Thánh Gia Thất, ngày 06.05.2012

* Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Mến, CĐ Nữ Vương, ngày 13.05.2015

* Bà Maria Nguyễn Thị Thanh Hồng, Các Thánh TĐ, ngày 19.05.2015

* Cháu Maria Phạm Trúc Quỳnh, CĐ TM Mân Côi, ngày 22.05.2003

* Ông Giuse Vũ Ngọc Hiếu, Recklinghausen, ngày 02.06.2011

* Ông Augustinô Nguyễn Thế Thảo, CĐ Thánh Gia Thất, ngày 03.06.2002

* Ông Đaminh Phạm Văn Hiếu, CĐ C.T Tử Đạo, ngày 06.06.2012

* Bà Anna Maria Hoa, CĐ Nữ Vương, ngày 16.06.2005

* Ông Giacôbê Vũ Văn Vinh, CĐ Mẹ Mông Triệu, ngày 23.06.2013

* Cụ Giuse Nguyễn Đình Lâm, CĐ Thánh Mẫu Mân Côi, ngày 10.07.2010

* Cháu Micae Vũ Xuân Thiên, CĐ Thánh Mẫu Mân Côi, ngày 13.07.2006

* Cụ Bà Anna Phạm Thị Tuất,  CĐ Các Thánh Tử Đạo. ngày 15.07.2014.

* LM Giuse Vũ Xuân Huyên, ngày 28.07.2004

 được lên Chốn Nghỉ Ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời Sáng Láng vui vẻ vô 
cùng. Amen.
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Pater Franz Nguyen SAC - Glockenstr. 7 - 44623 Herne
Tel.: 02323-9877775 - Handy: 0176-47680222

Home Page: www.songdao.de - Email: franz.nguyen@pallottiner.org

Báo trước Lịch Trình Thánh Lễ tháng 6+7. Nếu không có thay đổi vào phút chót.

T5. 03.06. Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa tại Dortmund lúc 10g.

T6. 04.06. 44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. 
19g Thánh Tâm Chúa Giêsu.

T7. 05.06. 44649 Herne. Helmholtzstr. 7. 10g Thánh Lễ Cao Niên.

T7. 12.06. 32545 Bad Oeynhausen. Westkorso 11. St. Peter & Paul.
15g TL Bổn Mạng.

CN. 13.06. 59555 Lippstadt. Elisabethstr. 4. St. Elisabeth – 14:30g GT . 15g TL.

T7. 19.06. 59192 Bergkamen. Am Römerberg 1. St. Barbara.
15g TL Bổn Mạng CĐ.

T6. 02.07. 59192 Bergkamen. Am Römerberg 1. St. Barbara. 
19g. T.T Chúa Giêsu.

T7. 03.07. 44649 Herne. Helmholtzstr. 7. 10g Thánh Lễ Cao Niên.

Lịch Trình Thánh Lễ tháng 5.2021. Nếu không có thay đổi vì Covid vào phút chót.

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!“
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.

T7. 01.05. 46119 Oberhausen. Klosterhardter Str. 10. St. Antonius. 
15g TL Bổn Mạng.

T6. 07.05. 44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. 
19g Thánh Tâm Chúa Giêsu.

T7. 08.05. 58097 Hagen. Schmalestr. 22. St. Josef. 15g TL Giỗ Bác Tâm.

T5. 13.05. Lưu ý: Vì Corona-Virus nên Thánh Lễ Giới Trẻ và Gia Đình Trẻ 
của Cộng Đồng tại Hội Trường Dreifaltigkeit-Herne phải hủy bỏ!

T7. 15.05. 59192 Bergkamen. Parkstr. 2a. St. Elisabeth. 15g TL TTN.

CN. 23.05. 44623 Herne. Glockenstr. 7. St. Bonifatius. Đại Lễ Chúa Thánh Thần.
14:30g GT - 15g TL. 

T7. 29.05. 32545 Bad Oeynhausen. Westkorso 11. St. Peter & Paul. 
14:30g GT - 15g TL.




