
CHƯƠNG TRÌNH - Thứ bảy, 29. tháng chín 2018

  8.30 giờ Chầu Thánh Thể
  9.30 giờ Thí dụ và chứng từ về những ơn của Mẹ các dân tộc
10.30 giờ  Thuyết trình với hình ảnh của Cha P. Paul Maria Sigl về đề tài

Mẹ Maria chỉ cho các dân tộc con đường của lòng Chúa thương xót
12.00 giờ Nghỉ trưa
13.30 giờ Chầu Thánh Thể
14.00 giờ Thuyết trình phần hai
15.00 giờ  Giờ thánh: Lần hạt lòng thương xót Chúa với những hình ảnh và những lời từ thông điệp của  
  Chúa Giêsu cho Thánh Faustyna Kowalska
16.00 giờ THÁNH LỄ TÔN KÍNH MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
  Chủ tế: Đức Cha Dominikus Schwaderlapp, Giám Mục Phụ Tá Tổng Địa Phận Köln       
Kết thúc:  Hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

Trong ngày có cơ hội XƯNG TỘI tới 15:30 giờ
CHÂN THÀNH MỜI GỌI TẤT CẢ CÁC LINH MỤC CÙNG DÂNG THÁNH LỄ

ĐIỀU XIN CÁC LINH MỤC
QUAN TRỌNG CHO TẤT CẢ CÁC LINH MỤC 
DÂNG LỄ
Nếu là linh mục hoặc Thầy chức sáu, chúng 
tôi xin quý ngài mang theo áo lễ trắng mặc 
bên trong. Các Linh mục nhận áo lễ nơi phòng 
áo. Chúng tôi rất biết ơn, nếu các linh mục sẵn 
sàng ngồi tòa cáo giải.

GIỮ TRẺ EM (TRẺ EM 4 TUỔI TRỞ LÊN)
Các Sơ của gia đình Mẹ Maria nhận sẽ coi các 
em từ 8:30- 12:00 giờ và từ 13:30-16:00 giờ.

KHÔNG CÓ VÉ CHỖ 
Không có đặt chỗ ngồi trước. Để bảo đảm sự 
an toàn trong nhà hội, khi quý vị đến sẽ được 
chia vào ngồi một khu vực. Chúng tôi xin quý 
vị đi theo sự sắp đặt của người chỉ dẫn chỗ 
ngồi.

ĐƯỜNG ĐẾN
Nhà hội Misubishi Electric Halle ( địa chỉ: Siegburger Str. 15, 40591 
Düsseldorf) dễ đến nhất qua xa lộ A46 (ra Ausfahrt Düsseldorf- 
Wersten). Nơi nhà hội chỗ đậu cho xe hơi có giới hạn. Vì vậy chúng 
tôi đề nghị quý vị dự trù đi xe buýt hay xe công cộng. Xe buýt hành 
hương sẽ được dành cho chỗ đậu ngay bên cạnh nhà hội.
Những người đi xe điện thì xuống trạm “Oberbilk“ gần nhà hội.
Trên Trang www.mitsubishi-electric-halle.de có chi dẫn thêm chỗ 
đậu cho xe hơi trong khu vực gần đó.
Trên trang www.gebetstag.info. có sẵn cách chỉ đường để tải xuống.

CHI TIẾT VỀ ẨM THỰC
Vì vấn đề an toàn không được đem đồ ăn thức uống vô nhà hội. 
Có bán thức ăn và nước uống ở hành lang.
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Thứ bảy, 29. tháng chín 2018 

Düsseldorf  
Mitsubishi Electric HALLE

NGÀY CẦU NGUYỆN TÔN KÍNH 
MẸ MARIA, MẸ CÁC DÂN TỘC 



Thư mời Tham dự ngày cầu nguyện Tôn kính Mẹ các Đân Tộc

Kính thưa khách hành hương thương mến, với sự chấp thuận niềm nở của Hồng Y Rainer Maria Woelki, 
năm nay cũng sẽ có ngày cầu nguyện tôn kính Mẹ các dân tộc ở Düsseldorf.

Chúng tôi xin mời  tất cả quý vị đến hội trường Mitsubishi Electric trong ngày hồng phúc này, thứ bảy, ngày 
29 tháng chín 2018, vào lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, quan thầy nước Đức.

Đã hơn nửa thế kỷ, khi người ta trên toàn thế giới nói về phát triển kỳ diệu của kinh tế ở Đức, Mẹ 
Thiên Chúa đã phanh phui âm mưu thầm kín và cảnh cáo trong các thông điệp của Mẹ vào ngày 16 
tháng mười một 1950 và ngày 11 tháng hai 1951 với sự chăm sóc của người Mẹ: "Đối phương rất 
hăng say lôi dân tộc Đức ra khỏi Roma. Đó là các đối phương đang hoạt động để tàn phá nước Đức. 
Đức Chúa con muốn dành một bảo vệ đặc biệt và đã phái Mẹ đến, để giúp nước Đức. Nhưng họ phải 

được thúc đẩy để làm điều Mẹ dạy. Mẹ rất quan tâm tới nước Đức.
Hãy tác động nơi đây trước tiên với tình yêu và lòng từ thiện lớn lao!"

Xin quý vị cũng đôn đốc các bạn hữu và người quen biết cùng đi.

VÔ CỬA/CHI PHÍ
Trong ngày cầu nguyện không lấy tiền vô cửa. Nhưng 
chúng tôi được phép xin quý vị cho năm nay, cũng giúp 
đỡ chúng tôi nữa, quyên góp vào số ngân hàng bên cạnh 
hoặc lúc thâu giỏ tiền trong ngày cầu nguyện, để trang trải 
các chi phí. 

THÔNG TIN 
Thông tin về ngày cầu nguyện và danh sách của những 
người hướng dẫn xe buýt có trên mạng trang 
www.gebetstag.info

GHI DANH
Ghi danh theo xe buýt hoặc nhóm xin dùng mẫu đơn bên cạnh 
hoặc qua E-Mail.
Linh mục không bắt buộc phải ghi danh, tuy nhiên vẫn giúp cho 
việc tổ chức thuận tiện hơn.
Ai muốn tìm phương tiện đi xe buýt, có thể liên lạc qua số 0049 
(0) 2131 4051 5831 để hỏi phương tiện đi chung hoặc được đón 
dọc đường. Vì lý do này, chúng tôi xin các người hướng dẫn tổ 
chức xe buýt đến Düsseldorf liên lạc sớm nhất như có thể qua số 
0049 (0) 2131 4051 5832.
Thư mời nhỏ và tờ cỡ lớn có thể nhận được miễn phí qua địa 
chỉ liên lạc.

THÔNG DỊCH
Cho khách hành hương từ Hòa Lan sẽ được dịch từ tiếng Đức qua 
tiếng Hòa Lan. Cho các ngôn ngữ khác xin liên lạc qua địa chỉ 
liên lạc.



ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC 
Förderstiftung Familie Mariens
(Viện trợ giúp gia đình Mẹ Maria)
Postfach (Thùng thư) 10 05 24 / DE- 41 405 NEUSS
Tel.(Đt.) 0049(0)2131/40 51 58 31
Fax 0049(0)2131/40 51 58 39
E-Mail: gebetstag@familiemariens.org

SỐ NGÂN HÀNG ĐỂ QUYÊN GÓP
Förderstiftung Familie Mariens
Volksbank Hohenzollern  
BIC: GENODES1VHZ
IBAN: DE20641632250341725005  

Tên họ: .....................................................................
Tên gọi: ....................................................................
Đường, số nhà: .........................................................
Số bưu điện: .............................................................
Tỉnh:  ........................................................................
Số đ/t:  ..................................................................... .
Fax: ..........................................................................
E-Mail: ......................................................................

Tôi là linh mục và muốn cùng đồng tế Thánh lễ.

Ghi danh xe buýt hoặc nhóm:
cùng với người ghi danh thêm ........ 
(số người) khách hành hương khác.

Cá nhân
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