
     Cộng Đồng Thánh Micae

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha        

Tháng GIÊNG: Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại 
Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đau khổ vì bị phân biệt đối 
xử và bách hại tôn giáo; xin cho các quyền lợi và phẩm giá của họ 
được nhìn nhận, vì họ thật là anh chị em trong gia đình nhân loại. 

Tháng HAI: Cầu cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến
Chúng ta cầu nguyện cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh 
hiến, cám ơn họ vì sứ mạng và lòng can đảm của họ; xin cho họ 
tiếp tục tìm ra những giải đáp mới trước bao thách đố của thời đại.

CỘNG ĐỒNG THÁNH MICAE - PADERBORN & ESSEN

CTCĐ Giuse Nguyễn Duy Trình
Pater Franz Nguyen SAC
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Thắng Thua         

Anh Chị Em thân mến!
Đầu năm là dịp để chúng ta bắt đầu lại một năm mới với mọi tính toán: hơn thua, lợi 

và bất lợi, thắng và bại. Xin để tâm suy nghĩ bài chia sẻ nói về một vị Hòa Thượng:
Có một hòa thượng lên núi chặt củi, trên đường trở về, ông phát hiện cậu thiếu niên 

nọ đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho bướm 
khỏi bay.

Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời: “Thưa hòa thượng, cháu và ngài đánh cuộc 
một ván được không?”

Hòa thượng hỏi lại: “Cuộc thế nào?”
Cậu thiếu niên trả lời: “Ngài đoán xem con bướm trong tay cháu sống hay chết? 

Nếu ngài đoán sai, bó củi sẽ thuộc về cháu”
Vị hòa thượng nọ đồng ý và đoán: “Con bướm trong tay cháu chết rồi.”
Cậu thiếu niên cười lớn đáp: “Ngài đoán sai rồi.” Nói đoạn, cậu mở tay ra, con 

bướm từ trong tay bay lên.
Hòa thượng nói: “Được, gánh củi này thuộc về cháu.” Nói xong, ông đặt gánh củi 

xuống, vui vẻ bước đi.
Cậu thiếu niên không biết vì sao hòa thượng lại có thể ngu xi, nhưng lại vui vẻ đến 

như vậy nhưng nhìn gánh củi trước mặt, cậu ta cũng không để tâm lắm mà vui vẻ 
gánh gánh củi về nhà.

Nhìn thấy con về, cha cậu liền hỏi bó củi đó ở đâu ra, cậu mới đem chuyện kể lại 
cho cha nghe. Nghe hết câu chuyện của con trai, đột nhiên ông giơ tay tát con một cái, 
giọng giận dữ: “Con ơi là con! Con hồ đồ quá rồi! Con nghĩ là mình đã thắng sao? 
Ngay cả khi con đã thua, con cũng không hề biết mình đã thua đấy.”

Lời cha nói khiến cậu con trai ngơ ngác, không hiểu gì. Người cha liền ra lệnh cho 
cậu gánh bó củi lên vai, hai cha con mang củi đến trả cho chùa.

Nhìn thấy vị hòa thượng, người cha liền cất tiếng: “Bạch thầy, con trai tôi đắc tội 
với thầy, xin thầy tha thứ.”

Hòa thượng gật đầu, đón gánh củi và mỉm cười nhưng không nói gì.
Trên đường trở về nhà, cậu thiếu niên sau một khoảng thời gian băn khoăn cuối 

cùng cũng đã nói ra những nghi vấn trong lòng.
Người cha thở dài, nói:
“Vị hòa thượng đó cố ý đoán con bướm chết, như thế con mới thả nó ra và thắng 

được gánh củi. Nếu ông ấy nói con bướm còn sống, con sẽ bóp chết con bướm và con 
cũng sẽ thắng cược. Con cho rằng vị hòa thượng đó không biết con tính toán gì sao? 
Người ta thua một bó củi nhưng đã thắng được thứ giá trị hơn rất nhiều, đó là lòng từ 
bi. Còn con, con đã thua, đã để mất thứ quý giá đó mà chẳng hề hay biết.”

Câu chuyện có thể rất đơn giản nhưng đó là bài học cho mỗi người chúng ta trong 
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cuộc sống. Thắng, thua; thành, bại là những chuyện thường xuyên giày vò cuộc sống 
của con người. Có những lúc chúng ta tự cho rằng mình đã thắng nhưng trên thực tế, 
có khi chúng ta đã thua nhiều hơn mà không hề hay biết.

Anh Chị Em thân mến!
Lại thêm một Năm Mới sắp đến với chúng ta!
Nghĩ đến những điều mình nghĩ là „có lợi“ để tự chúng ta sẽ là người quan trọng, 

thăng tiến bản thân, làm cho mình trở thành người quan trọng, lá mực thước cho 
người khác phải noi theo nhưng thực tại nó chỉ là những gì vô nghĩa và không đáng 
quan tâm! Hãy sống cho ra người con của Chúa và lúc đó Chúa sẽ ban cho mình 
những gì mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới!

Tĩnh Tâm 04.12.2021
Thời tiết mùa đông giá lạnh kèm theo những cơn mưa đã không làm nản lòng 

những người  muốn tìm đến để chuẩn bị Tâm Hồn đón mừng ngày Chúa Giáng Sinh 
vào lúc 9:30 giờ ngày Thứ bẩy, 04.12.2021 tại Thánh Đường St. Bonifatius. Cha 
Bartholomeo Phan Trần Thái Dòng Don Bosco đã dẫn đưa mọi người theo lời mời 
của Chúa Giêsu: „Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên“ (Lc 21, 28)

Cha Thái mời gọi chúng ta sống tâm tình tỉnh thức để đón Chúa đến. Chúa đến 
trong lịch sử qua biến cố Giáng Sinh, nhưng Chúa sẽ đến lần thứ hai trong ngày 
quang lâm để phán xét chung thẩm, quy tụ mọi loài trong Đức Kitô (Cv 1,11. Ep 1,10) 
và Chúa còn đến lần thứ ba, đó là đến trong tâm hồn mỗi người hằng ngày (ĐTC 
Phanxicô). Chúng ta cần sống sự thức tỉnh. Để có thể đứng thẳng trước lương tâm và 
ánh mắt nhân từ của Chúa, chúng ta cần ngẩng đầu lên để nhìn về phía Thiên Chúa. 
Ngẩng đầu lên còn giúp chúng ta nhìn thấy những giá trị yêu thương và vĩnh cửu 
của Tin Mừng; đằng sau những vấp ngã, bi kịch, hiểu lầm và giận hờn của cuộc đời.

Khoảng 48 tham dự viên đã đến nghe lời hướng dẫn của Cha Bartholomeo và tham 
dự Thánh Lễ tuần II Mùa Vọng. Chân thành cám ơn Cha Bartholomeo và Ban Tổ 
Chức, Hội Các Bà Mẹ CG và những Anh Chị Em đã chung tay góp sức để có một 
ngày Tĩnh Tâm thật ấm cúng cho mọi người; luôn có dịp hâm nóng lại dư âm của 
những lời Cha Barthlomeo chia sẻ! Hãy ngẩng đầu lên và sống yêu thương để biết 
Thiên Chúa là ai!!

Cha Bartolomeo Thái đã nhận số tiền 500€ từ Cha Tuyên Úy cho Nhóm Thiện 
Nguyện Viên của Cha đi cứu trợ những Anh Chị Em trong mùa Dịch Corona tại Việt 
Nam. Cha Thái gửi lời cám ơn những Ân Nhân và Cha Tuyên Úy.

Ủng Hộ cho Tem Sống Đạo:

Cộng Đoàn Thánh Cả Giuse đóng góp giúp Tem cho SĐ: 50,00€
Chân thành cám ơn sự đóng góp dấn thân của Cộng Đoàn Thánh Cả Giuse!
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Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Thánh Micae: Nhiệm kỳ: 2022 - 2025

Ngày Chúa Nhật 05.12.2021 Cộng Đồng đã triệu tập phiên hop Khoáng Đại một 
ngày thay vì 3 ngày tại Dinslaken như những năm trước đây. Tuy không ngủ lại đêm 
để trò chuyện, „chén anh chén tôi“ liên hoan trước Giáng Sinh nhưng tinh thần dấn 
thân phụng sự của những Anh Chị Em tình nguyện và thiện chí đã chọn cho mình một 
Tân Ban Chấp Hành với những Anh Chị Em:

Chủ Tịch:  Ông Đaminh Phạm Tiến Dũng 
Phó Nội Vụ:  Ông Giuse Nguyễn Duy Trình
Phó Ngoại Vụ: Bà Têrêsa Đỗ Thanh Mai
Thư Ký:  Ông Antôn Trịnh Đỗ Trọng 
Thủ Qũy:   Ông Giuse Đặng văn Thơ
Chúc mừng Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng vừa được tín nhiệm!
Tôi rất vui mừng và sung sướng vì Ban Điều Hành Cộng Đồng đã đưa ra những 

Anh Chị Em thật sự dám dấn thân và hy sinh, cùng ra đồng hành với tôi! Xin Tân Ban 
Chấp Hành nỗ lực góp sức để giữ gìn, che chở và bảo vệ Cộng Đồng của chúng mình!

Tôi rất hy vọng sẽ cùng sát cánh với Tân Ban Chấp Hành trong các Sinh Hoạt của 
chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em chúng ta; cho thành tâm và thiện chí 
của mỗi người!

Tân Ban Trị Sự Ca Đoàn Cäcilia:
Đoàn và Ca Trưởng:   Ông Nguyễn Minh Tuấn
Đoàn Phó:1   Bà Bùi Thị Lan Hương
Đoàn Phó: 2   Ông Trần Hoàng Tân
Thư Ký kiêm Thủ Quỹ: Bà Đinh Thị Kim Oanh
Thành thực chúc mừng Tân Ban Trị Sự CĐ và Ca Đoàn Cäcilia! Xin Chúa luôn ban 

ơn, thêm sức và Thánh thần Chúa xuống để Ca Đoàn Cäcila chỉ biết dùng Tiếng Hát 
mà ca tụng Vinh Quang Chúa và giúp Anh Chị Em thêm sốt sắng trong việc tham dự 
các Thánh Lễ!

Đội Giúp Lễ của Cộng Đồng

Trong những tháng năm vừa qua số Các Em Giúp Lễ cũ đã trưởng thành và phải 
đi học hành ở xa, nên không còn bao nhiêu Em. Những năm vừa qua số Các Em vừa 
xưng tội Rước Lễ Lần Đầu đang lên cao! Tôi muốn tạo cơ hội cho Các Em Bé có dịp 
tham gia vào sinh hoạt của Cộng Đồng nên thân mời Các Em vừa rước lễ lần đầu vào 
trong Đội Giúp Lễ của Cộng Đồng. Tôi cũng muốn nhấn mạnh đến vai trò của Cha 
Mẹ là cùng đồng hành với Con Cái mình, nên xin Các Phụ Huynh hết sức yểm trợ, 
động viên và khuyến khích Các Cháu tham gia và tạo điều kiện để Các Em sinh hoạt. 
Xin trực tiếp gi danh cho Các Cháu nơi tôi!
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Mục Vụ của năm 2021 & 2022: 
Mùa Covid

1. Các CĐT nhận Lịch Trình các Thánh 
lễ của CĐ 2022 nơi Cha Tuyên Úy!

2. Các CĐT làm ơn để làm sao SĐ giấy 
đến tay mọi người trong CĐ sớm nhất khi 
vừa nhận của tôi gửi đến! Anh Chị Em là 
những nhịp cầu thông tin và liên lạc giữa 
T.Ú. và Mọi Người trong CĐ. Đồng thời 
xin Vui lòng thông báo cho tôi biết SĐ 
giấy tôi gửi đã đến tay chưa; để tôi biết và 
an tâm. Từ giờ tôi sẽ không gửi SĐ On-
line dạng PDF đến từng người trong Cộng 
Đồng như ngày xưa nữa, nên xin các CĐT 
vui lòng gửi tiếp SĐ Online PDF cho các 
Thành Viên trong của Cộng Đoàn mình.

3. Cám ơn tất cả các Anh Chị Em trong 
Ban Xã Hội, Ban Văn Nghệ, Ban Thanh 
Thiếu Niên, Nhóm Gia Đình Trẻ trong 
phiên họp Khoáng Đại tháng 8.2021 
đã xin thôi không đảm trách công việc 
trong Cộng Đồng! Xin Chúa chúc lành 
cho Anh Chị Em và ban cho Anh Chị Em 
Bình An và nhiều Niềm Vui!

4. Từ 2022 trở đi tôi sẽ hoàn toàn lo 
Mục Vụ, Các Bí Tích và làm những việc 
Từ Thiện của một Linh Mục.

5. Trong năm 2021 vừa qua của Cộng 
Đồng: Chết 3 người - Hôn Phối: một cặp 
- Rửa tội không có! Không có không có 
nghĩa là trong CĐ không có trẻ em được 
tôi rửa tội! được rửa tội tại GX Đức!

6. Hội nghị đã xác định là Cộng Đồng 
cho đến giờ không có Qũy Tình Thương! 
Qũy Tình Thương là do Cha Tuyên Úy 
đảm nhận!

7. Tổng kết giúp cứu trợ Corona trong 

năm 2021 cho Indien và Việt Nam: Đến 
cuối tháng 9 qua sự đóng góp, lòng 
quảng đại và hảo tâm của Anh Chị Em 
được tổng cộng 16.866,00€ và chi cứu 
trợ tổng cộng 16.866,00€. Chân thành 
cám ơn Anh Chị Em Ân Nhân, Bạn Bè 
gần xa trong và ngoài Cộng Đồng, lương 
cũng như giáo.

8. Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 2022: Vì 
không có ai ghi danh khóa Giáo Lý Hôn 
Nhân 2022 sẽ không tổ chức. Các Bạn 
muốn theo học khóa Giáo lý Hôn Nhân 
xin vui lòng hỏi tại Các Nhà Xứ Đức của 
mình và ghi danh học trong Giáo Xứ hay 
trong Giáo Phận của mình! Xin các Cộng 
Đoàn Trưởng vui lòng thông báo trong 
Cộng Đoàn! Xin Các Bạn hãy liên lạc để 
có thể hẹn Termin cho năm 2022.

9. Các Sinh Hoạt trong tương lai 2022 
dự tính của tôi:

• “Project-Chore”. Mở rộng cho những 
ai không thuộc về Ca Đoàn nào, nhưng 
thích hát, có cơ hội đóng góp tiếng hát Ca 
Tụng Thiên Chúa. Ngoài Ca Đoàn Chủ 
Lực của Cộng Đoàn sẽ có bốn buổi tập 
hát cho “Project-Chor” cho 4 Thánh Lễ 
GS - PS - Bổn Mạng và Đầu Năm Âm 
Lịch. Những ai thực sự muốn hát mà phải 
có mặt trong Thánh Lễ đó thì xin vui lòng 
đến tập hát vào Các Buổi Tập Hát của 
Projekt-Chor. Ai không có ý định đến hát 
Thánh Lễ đó mà chỉ đi tập rồi vắng mặt 
trong Thánh Lễ đó thì khó xử cho người 
Ca Trưởng! Không nên đến! 

• Mời thêm Các Em vừa rước Lễ Lần 
Đầu các năm vừa qua vào Đội Giúp Lễ. 
Xin Phụ Huynh Các Em vui lòng đứng 
đàng sau để động viên và hỗ trợ Các Em!
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Quan Trọng cần lưu ý trong Thánh Lễ Giáng Sinh 25.12.2021

Thánh Lễ Giáng Sinh ngày 25.12.2021 chỉ dành cho những người đã chích ngừa 

Corona 2 mũi hay Test mới nhất và có chứng nhận mới được phép tham dự Thánh 
Lễ trong Thánh Đường! Cộng Đồng không đủ khả năng kiểm soát hết tất cả những 
người đến tham dự Thánh Lễ GS nên xin Anh Chị Em vui lòng tự động trình giấy 
chứng nhận cho „Ban Tổ Chức“ hay người kiểm soát dễ thi hành bổn phận! Ai quên 
hay không chứng nhận,  bắt buộc phải ra về! Các Thánh Đường trong ngày Giáng 
Sinh phải vặn lò sưởi nên xin Anh Chị Em vui lòng giữ những quy định!

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) 273. 
273. Còn trẻ thường trách thế hệ gìa chẳng làm nên việc gì. Về gìa sẽ tự trách mình 

chẳng làm được việc gì nên.
 274. Khi còn nhỏ thấy việc yêu thương anh chị em trong một gia đình là lẽ đương 

nhiên. Nhưng khi lớn lên, mới thấy nó không còn là một lẽ đương nhiên nữa, đôi khi 
nó là một nhân đức.

Tân Đoàn Viên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Trong ngày kính Chúa Kytô Vua 21.11.2021 Ông Giuse Lê Chàng Rôi đã gia nhập 
vào Đoàn Liên Minh Thánh Tâm CĐ. Chúc mừng Ông Giuse Roi và Đoàn LM TT. 
Xin Chúa chúc lành và ban cho Ông Roi và Đoàn luôn là những thành viên trung 
thành dưới Lá Cờ của Chúa Kytô Vua!



     Cộng Đồng Thánh Micae

Thành kính Phân Ưu

1. Cụ Bà Têrêsa Bùi Thị Đường, SN 1935 tại Ngọc Lũ – Nam Định, Thân Mẫu của 
Bà Trần Thị Ngọc Bảo, CĐ Mẹ Fatima; Nhạc Mẫu của Ông Cựu Chủ Tịch CĐ Phan 
Quang Tú, qua đời ngày 25.11.2021 tại Việt Nam, thọ 86 tuổi! 

2. Cụ Bà Maria Nguyễn Doãn Sang, Nhũ Danh Nguyễn Thị Trình, SN 15.05.1936 
tại  Hưng Yên – Bắc Ninh, là Thân Mẫu của Bà Nguyễn Thị Thùy, Nhạc Mẫu Ông Lê 
Văn Long, LMTT Hagen, từ trần ngày 28.11.2021 tại Việt Nam thọ 85 tuổi.

Xin Chúa tha thứ mọi hình phạt và lỗi lầm và sai Thiên Thần đón Hai Cụ Bà Têrêsa 
và Maria vào hưởng Bàn Tiệc trong Nhà Chúa. Thành thật phân ưu với Ông Bà Tú, 
Ông Bà Thùy Long, Các Anh Chị Em trong Gia Đình, Các Cháu và Tang Quyến!

Cầu nguyện cho những Anh Chị Em ra đi trước chúng ta trong tháng 1

được lên chốn Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Các Linh Hồn:nghỉ ngơi, 
hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.

* Giuse Nguyễn Thanh Minh CĐ Mẹ Fatima 02.01.2010

* Bà Cäcilia Lê Thị Đức Thánh Gia Thất 05.01.2009

* Cụ Giacôbê Trương Lịch Các Thánh Tử Đạo 06.01.2010

* Ông Vincentê Phan Xuân Hà CĐ Mẹ Fatima 08.01.2011

* Ông Giuse Đinh Viết Hòa, Các Thánh Tử Đạo VN 13.01.2019

* Bà Rosa Maria Nguyễn Thị Khen, CĐ Thánh Cả Giuse 20.01.2020

* Thomas Nguyễn Anh Dũng Thánh Cả Giuse 21.01.2010

* Ông Giuse Phạm Sỹ Mơ, Castrop-Rauxel 21.01.2017

* Cụ Đaminh Phan Văn Uy CĐ Mẹ Fatima 21.01.2017

* Ông Giuse Bùi Văn Soạn, CĐ Gia Thất 27.01.2007

Chân thành cảm tạ:

1. Chị Em Dòng Đaminh chân thành cảm tạ Cha Phanxicô Nguyễn Ngọc Thủy và 
Quý Ân Nhân đã giúp chúng con những ngày chịu cảnh Corona số tiền 500,00€ ngày 
01.12.2021. Xin chân thành cám ơn Cha và kính chúc Cha nhiều Ơn lành trong mùa 
vọng. 

Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Kim Lài. Đaminh Thủ Đức.

2. Chị em chúng con xin chân thành cám ơn Cha Phanxicô Nguyễn Ngọc Thủy và 
quý Ân Nhân đã cứu trợ chị em chúng con những ngày corona số tiền 500,00€ ngày 
03.12.2021. Chân thành cảm tạ Cha và xin Chúa ban cho Cha nhiều Ơn lành hồn xác 
và Mùa vọng an bình. 

Nữ Tu Maria Bùi Thị Bích Mai. Đaminh Tam Hiệp.



 Cộng Đồng Thánh Micae

Pater Franz Nguyen SAC - Glockenstr. 7 - 44623 Herne
Tel.: 02323-9877775 - Handy: 0176-47680222

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

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.

Báo trước Thánh Lễ Tháng hai 2022.  Nếu không có gì thay đổi vào phút chót.

T7 05.02. 44623 Herne. Glockenstr. 7. St. Bonifatius. Thánh Lễ Đầu Năm lúc 
15 giờ.

T7 12.02. 59192 Bergkamen. Park str. 2a - St. Elisabeth. Thánh Lễ Tết lúc 
15giờ.

T7 19.02. 59555 Lippstadt. Elisabethstr. 4. St. Elisabeth. Thánh lễ lúc 15giờ.

T7 26.02. 44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Dreifaltigkeit. Thánh Lễ lúc 15giờ.

CN 09.01. 45136 Essen. Töpferstr. 53. St. Hubertus. Bổn Mạng CĐ. Thánh Lễ 
lúc 15 giờ. (Covid còn hoành hành, nên có thể sẽ giải tội tập thể!)

T7 15.01. 44649 Herne. Helmholtzstr. 7. TL lúc 10giờ tại HT. Dreifaltigkeit. 
Hội Cao Niên.

CN 16.01. 46119 Oberhausen. Klosterhardter Str. 10. St. Antonius. Thánh Lễ 
lúc 15giờ.

CN 23.01. 33102 Paderborn. Neuhäuser Str. 78a. St. Georg. Thánh Lễ kính 
Thánh Bosco, Bổn Mạng CĐ Don Bosco lúc 15giờ.

T7 29.01. 32545 Bad Oeynhausen, St. Peter und Paul Kirche, West Korso 11. 
15giờ Tết. CĐ Nữ Vương.

CN 30.01. 33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius. Tết. 15giờ 
Thánh Lễ.

Lịch Thánh Lễ tháng 1.2022.  Nếu không có gì thay đổi vào phút chót.


