
CÁC SINH HOẠT VÙNG BẮC ĐỨC 
ĐẠI LỄ MỪNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2019 Ngày 07.09.2019 tại TTMV - Borsum  
 - Chủ tế: Tân Linh Mục Martinô Nguyễn Thế Hải 
 - Cộng Đoàn nhận Phép Lành đầu tay của Tân Linh Mục 

 - Cử hành lễ giỗ 17 năm ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 
 - Dâng hoa: Cộng đoàn Hannover 
 - Thánh ca: Ca đoàn Tổng Hợp vùng Bắc Đức 
 - Sau đó cộng đoàn họp mặt liên hoan tại Trường Tiểu Học Borsum 
 - Chương trình văn nghệ: Ban văn nghệ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam + ACE Nghệ Sĩ  

Ngày Họp Mặt Mùa Hè của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Tâm tại Hamburg 
Thứ bảy, 22.06.2019 tại GX Mariä Himmelfahrt, Rahlstedt từ 12g - 18g 

Ngày mừng Thánh Nữ Monica, Quan Thầy Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tại Hamburg 
Chúa Nhật, 15.09.2019 tại Hội Trường GX St. Joseph - Wandsbek 

Ca Đoàn Tổng Hợp vùng Bắc Đức sẽ họp mặt vào thứ bảy, 10.08.2019 tại Borsum để cùng nhau học 
hỏi và tập dợt cho Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào tháng 09.2019. Xin tất cả các Ca Viên từ 
Hamburg, Braunschweig, Göttingen, Kassen và Wedel cố gắng dành thời gian đến gặp mặt để cùng nhau 
dùng tiếng hát ca ngợi Tình Yêu Thiên Chúa. Năm ngoái mừng CTDVN đã có hơn 50 Ca Viên hát lễ đã để 
lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho vùng Bắc Đức. Mong sao vùng chúng ta giữ được truyền thông rất tốt đẹp 
này. 

Ngày sinh hoạt Picnik tắm biển tại biển đông Kiel 
sẽ được tổ chức vào thứ bảy, 06.07.2019 cho vùng Bắc Đức: 

 - Chương trình: 10g30 Thánh Lễ tại St. Birgitta (Kiel - Metten Hof) 
 - Địa chỉ: ST. Borgitta, Skandinaviendamm 342 - 24109 Kiel - Mtten Hof 
 - Sau đó sẽ đi chung ra bãi biển: Nướng thịt, sinh hoạt, thư giãn, tắm biển ... 
Cách đi đến bãi biển: Dùng Navi lấy tên đường Deicweg - 24159 Kiel ( vào đường này có trạm thu phí 3€ 
cho mỗi xe). Chạy sâu vào bên trong một chút nhìn thấy con đê cao bên trái là bãi biển, bên phải là bãi 
đậu xe dọc theo con đê. 

Dâng Hoa 2019 trong tháng Đức Mẹ đã trở thành truyền thống tốt trong sinh hoạt của các 
cộng đoàn CGVN vùng Bắc Đức để tôn vinh Mẹ Maria. Tổ chức và tập luyện dâng hoa quả là một việc đạo 
đức thật vất vả và đòi hỏi thời gian cũng như lòng kiên nhẫn. Đó chính là những bông hoa đầu tiên mà 
mọi người có thể dâng Mẹ Maria. Năm 2019 có các cộng đoàn Hamburg, Hannover, và Braunschweig tổ 
chức dâng hoa. Đặc biệt đoàn Dâng Hoa Hamburg sẽ dâng hoa tại ĐHCGVN tại Aschaffenburg. 
 - Xin chân thành cám ơn các Đội Dâng Hoa và các anh chị hướng dẫn. 
 - Xin chân thành cám ơn các vị Ân Nhân tặng bông hoa, quần áo và các chi phí khác. 

Chương trình lên khuôn cho Ban Nhạc Các Thánh Tử Đạo: Để giúp cho chương trình văn nghệ ngày 
07.09 tại Borsum . Đã qua nhiều năm các anh chị yêu mến văn nghệ đã quy tụ về Borsum để phục vụ qua 
lời ca tiếng hát. Đây là thánh quả làm việc chung trong vùng Bắc Đức đáng được khen ngợi. Ai muốn giúp 
vui văn nghệ, xin vui lòng liên lạc với Ô. Nguyễn Văn Hoá (Tel.: 04131-2846447) 

Những chuyến Hành Hương dự định cho năm 2020 
1. Đi Balan đến với Thánh Nữ Faustina tại Lagiewniki-Krakow Lòng Thương Xót Chúa. Cha tuyên 
úy dự định tổ chức chuyến đi 4 ngày cho Ca Đoàn Hamburg, có thể thêm tham dự viên từ Ca Đoàn Tổng 
Hợp vùng Bắc Đức - Thời gian: Tối 30.04.2020 - 03.05.2020 (đã có 25 người ghi danh) 
1. Hành Hương Thánh Địa Do Thái 2020 : Sau nhiều chuyến đi vừa qua vẫn còn một số người ước ao 
được đi hành hương Do Thái. Nếu số ghi danh được 20 người tham dự thì Lm. tuyên úy sẽ tiếp tục tổ chức 
cho năm 2020. Có thể kết hợp với một tham dự viên đi thẳng từ Mỹ vả sẽ gặp nhau tại Jerusalem. Chuyến 
đi sẽ kết hợp qua Jordanien. 
 - Xin vui lòng ghi danh nơi cha tuyên úy. 
 - Thời gian: từ 02.01.2020 - 11.01.2020 

Giúp nhân sự cho Trại Hè Thiếu Nhi 2019 tại làng Borsum: Trại Hè vẫn cần sự cộng tác thêm của 
giới phụ huynh, Huynh Trưởng và người Thiện Nguyện. Để sinh hoạt trong 6 ngày cho các cháu Thiếu 
Nhiđạt được kết quả tốt đẹp và hữu ích, Lm. tuyên úy phải dựa vào hy sinh của nhiều người. 

Ngắn gọn: Không đủ người tình nguyện đến giúp đỡ thì không có trại hè. 

Nơi đây Ban Tổ chức cám ơn đặc biệt Gđ. AC Thái-Hồng (Wedel) luôn sẵn sàng hy sinh nhận công việc 
trưởng nhà bếp, một việc rất khó nhọc. 
 - Hiện nay đã có 15 Huynh Trưởng và 8 Phụ Huynh ghi danh. Vẫn còn thiếu! 
 - Lần đầu tiên trại hè tăng lên thêm 1 ngày, cho nên xin phụ huynh ghi danh giúp đỡ. 



 - Qua nhiều năm sinh hoạt Huynh Trưởng rất tốt đẹp. Các em hy sinh thời gian, sức lực và cha mẹ 
   luôn giúp đỡ thêm tiền xe và những chi phí liên quan. Danke Phụ Huynh 

Đang đóng góp cho Trại Hè Thiếu Nhi 2019: 
 - Một tiệm Á Đông tại Kassel tặng 6 thùng mì gói và 1 thùng bún (20 gói) 
 - Gđ. AC Khắc (Wedel) tặng 1 bao gạo. Gđ. AC Khánh (Meine) tặng 1 bao gạo. 
 - Cộng Đoàn Braunschweig quyên tặng 100€ cho sinh hoạt Huynh Trưởng. 
 - 1 nồi cơm điện lớn 15L  do Gđ. AC Chương-Dung (Göttingen) tặng cho Trại Hè. 
 - Hội Caritas Borsum nấu tặng một bữa Eintopf và các Bà Đức trong làng Borsum vẫm làm thêm  
   bánh ngọt như mọi khi tặng trại hè. 
 - Bäckerei Wucherpfennig tặng một bữa ăn Pizza và tất cả Brötchen để ăn sáng. 
 

CHÚC MỪNG: 
 - Rửa tộiTrẻ em: 
   Cháu Maria Angela Nguyễn (Hamburg) đã được rửa tội trong tháng 6.2019 tại cộng đoàn   
            Hamburg. Cộng đoàn mến chúc Cháu luôn khỏe mạnh, hưởng tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa  
            và của Mẹ Maria. 

 - Chúc mừng kỷ niệm 25 năm Hôn Phối: 
   ÔB. Giuse Nguyễn Ngọc Khánh và Anna Nguyễn Thị Hoa (Hamburg) 
            sẽ mừng kỷ niệm 25 năm Hôn Phối vào tháng 06.2019 

   ÔB. Giuse Trần Văn Hữu và Maria Hồng Tú Phấn (Hamburg) 
            sẽ mừng kỷ niệm 25 năm Hôn Phối vào tháng 08.2019 

 - Rao Hôn Phối: 
   Anh Antôn Phạm Hùng Thái và Chị Võ thị Nhàn (Hamburg) 
   sẽ lãnh nhận Bí Tích Hôn Phối vào tháng 06.2019 tại St. Joseph, Hamburg 

CHIA BUỒN: 
 - Cụ Maria Vũ Thị Hoa qua đời ngày 14.05.2019 tại Hamburg, hưởng thọ 94 tuổi. Thánh lễ an     
            táng đã được cử hành vào ngày 01.06 tại Hamburg. 

 - Chị Maria Vũ Thị Tuyến qua đời ngày 19.05.2019 tại Buchholz, hưởng dương 50 tuổi. Thánh lễ   
            an táng đã được cử hành vào ngày 01.06 tại Buchholz. 

 - Bà Anna Hoàng Thị Tự qua đời ngày 06.06.2019 tại Braunschweig, hưởng thọ 82 tuổi. Thánh lễ   
            an táng đã được cử hành ngày 15.06 tại Braunschweig. 

 Chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Anna và 2 linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng  
          xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen 

 


