Thông báo
1. Hành hương Banneux, 14-05-2017 Mutter Tag.
Khi hiện ra cùng cô bé Beco năm 1933 ở Banneux, Đức Mẹ đã
dẫn cô đến dòng suối nước và nói với cô “ Con hãy nhúng tay
vào dòng suối nước này dành cho mọi dân tộc!”.
Từ ngày đó dòng suối nước linh thiêng bên thánh địa Banneux
trở thành dòng suối nước chữa lành ban ơn bình an tâm hồn
cũng như thân xác cho những ai đến cầu nguyện xin ơn khi
nhúng tay vào dòng suối nước đó.
Theo tập tục lòng đạo đức xưa nay trong Giáo Hội, ngày
14.05.2017 chúng ta sẽ kéo về dòng suối nước thánh địa
Banneux hành hương kính Đức Mẹ Maria.
Hành hương Banneux đi xe buýt chung
Sẽ có xe buýt đi sang Banneux ngày 14.05.2017
Xin liên lạc với cha Long 0211 452445 ghi tên đi xe.

Xe đón lúc:
- 06.30 giờ Troisdorf Hauptbahnhof,
- 07.00 giờ Kömediestr.6-8 St. Andreas phía đàng trước
Hauptbahnhof Koeln
- 07.45 giờ nhà thờ Maria Rosenkranz, Düsseldorf
- 08.15 giờ Hauptbahnhof Krefeld phía sau
Giá 15,00 € mỗi người
Ai ghi tên đi xe xin đến trạm đón đúng giờ, xe phải đi về đúng
giờ không chờ được. Vì nếu trễ phải trả thêm tiền cho hãng xe.
2. Đại Hội Công Giáo Việt Nam 03.-05. Tháng Sáu

- Năm nay Đại Hội Công giáo Việt Nam vào ngày lễ Đức Chúa
Thánh Thần hiện xuống được tổ chức ở Aschaffenburg.
Đề tài Đại hội năm nay: Laudato Si

Cha Thomas Nguyễn đình Anh Nhuệ, OFM giảng thuyết
Cha Phaolo Phan Đình Dũng phụ trách hướng dẩn giới trẻ.
Berufschule: Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg
- Dịp Đại Hội Công giáo có nhiều cha khách từ nhiều nơi đến,
nên là cơ hội thuận tiện cho ai muốn lãnh nhận Bí tích Hòa
giải.

- Như mọi năm ai muốn đi xe buýt chung, gía khoảng 30,€ mỗi
người. Ghi tên đi xe nơi Cha Long 0211- 452445

Ai ghi tên đi xe, xin đến trạm đón đúng giờ, xe phải đi về
đúng giờ không chờ được. Nếu trễ giờ phải trả thêm tiền
cho hãng xe.
Xe sẽ đón ở những trạm:
1.-Hauptbahnhof Mönchengladbach um 09.00 Uhr
2. -Hauptbahnhof Krefeld um 09.30 Uhr
3.-Nhà thờ Rosenkranz Wersten Düsseldorf um 10.30 Uhr
4. -St. Andreas, Komödienstr. 6-8, Köln 11.30 Uhr
5. -Hauptbahnhof Troisdorf um 12.15 Uhr

- Lệ phí tham dự Đại hội
Ai muốn tham dự Đại hội ba ngày, xin ghi danh sớm trước
nơi các Cộng đoàn Trưởng mới có chỗ ăn ngủ ba ngày.
Cho người lớn 30,€; cho trẻ em dưới 10 tuổi 25,€.
Xin mọi người ghi tên tham dự đóng tiền mới có đủ tiền trang
trải các chi phí cho việc chung, cùng có chỗ ăn ngủ ba ngày. Và
cũng là điều giữ công bình bác ái với nhau.
Ghi danh trễ trên Đại hội sẽ mắc hơn: Trẻ em 30, €, người lớn
50,€
3. Bí tích Thêm sức 2018

Giáo đoàn dự định sẽ tổ chức lễ Bí tích Thêm sức cho các Bạn
trẻ vào trước mùa nghỉ Hè năm 2018. Các Bạn trẻ từ 13 tuổi trở
lên muốn tham dự nhận lãnh Bí tích Thêm sức chung xin ghi tên
liên lạc với Cha Linh hướng gửi qua Email:
longnguyen@songductin.de
hay rev.longnguyen@me.com
Tên bạn trẻ, ngày tha8ng năm sinh, rửa tội ngày tháng năm
nào ở đâu, tên cha mẹ, tên người đỡ đầu ngày lễ Thêm sức,
và địa chỉ.
Khi có danh sách đầy đủ, Cha linh hướng sẽ từ sau mùa hè 2017
hướng dẫn dậy Giáo lý cho từng nhóm ở các Cộng đoàn.
4. Thăm viếng mục vụ- Lễ chung Giáo đoàn

Chúa nhật, ngày 09.07.2017 Msgr. Markus Hoffmann, người
phụ trách ngoại kiều sẽ đến thăm Giáo Đoàn chúng ta. Lúc 15.00
giờ Msgr. Hoffmann sẽ cùng chúng ta dâng Thánh lễ ở thánh
đường Maria Rosenkranz Düsseldorf, sau đó là cuộc gặp gỡ với
các Bân Trẻ, Ca đoàn và các vị Đại diện các Cộng đoàn.

Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang Koeln - Aachen

