------------------ Sinh hoạt Cộng Đoàn ------------------------Cộng đoàn Việt Nam cũng có những nơi dâng Lễ và gặp gỡ như:
Dresden St.Marien-Cotta, Halle St.Maria Silberhöhe và Erfurt
Xin liên lạc với người đại diên của các vùng. Trong thời „Côrôna“ này
xin liên lạc qua fb „Công Giáo Leizpg CĐ“ để biết cụ thể về những thánh lễ
sẽ tổ chức lúc nào và ở đâu. Xin cám ơn.

Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh (Noel) được tổ chức vào ngày
24.12.2020 (thứ năm) lúc 18giờ tại nhà thờ Leipzig –
Schönefeld. Sau Thánh lễ là Đêm văn nghệ chung vui
mừng Chúa Giáng Sinh!

Cộng Đoàn Công Giáo
“Đức Mẹ La Vang” tại Leipzig
Vietnamesische katholische Gemeinde in der Diözese Dresden

Thông Tin Mục Vụ - 2020

Xin hân hạnh giới thiệu

Kính mời anh chị em Việt Nam lương giáo hãy đến tham dự những Thánh
lễ và sinh hoạt Cộng Đoàn của chúng tôi. Xin Thiên Chúa ban phúc lành
cho tất cả anh chị em và gia đình thân yêu của anh chị
Mến chào Linh Mục Phụ Trách

Cha Lê Phan SJ

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Địa Phận Dresden:
Lm: Cha Lê Phan (P. Stefan Taeubner SJ) ĐT: 0176-25815135
mail: stefan.taeubner@jesuiten.org, facebook: „Công Giáo Leipzig CĐ“
Nhà thờ: Hl. Familie, Ossietzkystr. 60, 04347 Leipzig
(SB 1 từ HBf hướng „Mockau“ tới bến „Rathaus Schönefeld“)
Đại diện Vùng Leipzig: Võ Tiến Thanh 0159-06381806
Đại diện Vùng Dresden: Phan Lợi 0173-9703601
Đại diện Vùng Halle: Lương Văn Sự 0174-9293535
Đại diện Vùng Erfurt: Trần Văn Thiều 0152-54297562

Cộng Đoàn Công Giáo

Cộng đoàn Leipzig dâng Lễ tại văn phòng mục vụ với cha phụ trách

„Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.
Hãy nhìn nhận Chúa là Thượg Đế.
Chính Người đã dựng nên ta, ta thuộc về Người.
Ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt“
(Thánh Kinh, Thánh Vịnh 99)

Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam „Đức Mẹ La Vang“
tại Leipzig và các vùng phụ cận
Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Leipzig đã được hình thành bởi Giáo
Hội điạ phương từ năm 2015, để giúp anh chị em Việt Nam Công Giáo
được sống đạo, đi Lễ, sinh hoạt chung, làm việc bác ái và loan báo Tin
Mừng Chúa Kitô.

Ai có nhu cầu về những Nghi lễ, như bí tích rửa tội cho em bé, học giáo lý
cho người lớn, bí tích hôn phối và bí tích giải tội, xin liên lạc trực tiếp với
linh mục phụ trách, cha Lê Phan.
Ngoài Ban chấp hành, Cộng Đoàn tại Leipzig có những hội đoàn như:
Ca Đoàn, lớp giáo lý, nhóm giới trẻ, ban giúp Lễ, ban ẩm thực, ban văn
nghệ v.v. để giúp
cho những sinh hoạt
được tổ chức tốt
đẹp.
Việc bác ái bao
gồm: Thăm viếng
anh em trong bệnh
viện, trong nhà tù
giam, giúp đỡ lẫn
nhau, tư vấn pháp
luật, Chương trình
giúp người nghèo tại Việt Nam, và cầu nguyện cho người sống cũng như
người đã qua đời.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cộng đoàn tổ chức Thánh Lễ vào Chúa Nhật hàng tháng lúc 15giờ tại nhà
thờ Hl.Familie - Schönefeld, Ossietzkystr. 60, 04347 Leipzig (từ Hbf đi tàu
số 1 hướng „Mockau“ đến trạm „Rathaus Schönefeld“). Ngoài ra chúng ta
gặp nhau trong những dịp Lễ đặc biệt như: Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán,
Phục Sinh và lễ Bổn mạng „Đức Mẹ La Vang“ của cộng đoàn.
Chiều thứ năm hàng tuần anh chị em gặp nhau tại Văn phòng Mục Vụ lúc
18giờ (phía sau nhà thờ Schönefeld), để chia sẻ cuộc sống, đọc kinh, dâng
Thánh Lễ và ăn cơm tối chung vui gia đình nhà Chúa. Cha Phan có mặt và
sẵn sàng giúp đỡ, đồng hành và trao đổi với anh chị em riêng.

Lời Chúa trong Sách Thánh - Công Vụ Tông Đồ 10,34-43
„BÃy gi© ông Phêrô lên ti‰ng nói: Quä thÆt, tôi bi‰t rõ Thiên Chúa không
thiên vÎ ngÜ©i nào. NhÜng hÍ ai kính s® Thiên Chúa và æn ngay ª lành, thì
bÃt cÙ h† thu¶c dân t¶c nào, cÛng ÇŠu ÇÜ®c NgÜ©i ti‰p nhÆn. NgÜ©i Çã gºi
Ç‰n cho con cái nhà ´trael l©i loan báo Tin MØng bình an, nh© ñÙc Giêsu
Kitô, là Chúa cûa m†i ngÜ©i.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

