
CCAANNHH  TTÂÂNN  ĐĐẶẶCC  SSỦỦNNGG 

OLDENBURG - ĐỨC QUỐC   
 
ĐỀ TÀI: "ANH EM  HÃY NÊN CHỨNG NHÂN 
CỦA THẦY" 
"Quả vậy, anh sẽ làm chứng  nhân cho Đấng ấy 
trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và 
đã nghe." (Cv 22,15) 
 

Kính mời quý ông bà anh chị em dành thời gian đến tham dự Khóa Canh Tân Đặc Sủng 
để: 

 Cảm nghiệm được sự hiện diện mạnh mẽ của Thiên Chúa. 
 Cảm nghiệm được Chúa Thánh Thần đang sống trong mọi người. 
 Chứng kiến quyền năng biến đổi và chữa lành của Chúa. 
 Tìm hiểu về đời sống trong Chúa Thánh Thần và các ân huệ của Ngài. 

 
Khóa được sự hướng dẫn của: 

 Pater Dr. Biju Abraham (Oldenburg) 
 Diakon Vinh Sơn Nguyễn Công Trứ (Oldenburg) 
 Pater Raphael Mai Quang Khoa (dòng Xitô, Đức) 
 cùng sự đồng hành của cha tuyên úy vùng  

 
Thời gian: 

 Thứ sáu: 30.08.2019 từ 18:00 đến 20:00 giờ 
 Thứ bảy: 31.08.2019 từ  07:30 đến 20:00 giờ 
 Chủ nhật: 01.09.2019 từ  07:30 đến 15:00 giờ 

 
Địa điểm: Hội trường nhà xứ St.Bonifatius, Brahmkamp 15, 26123 Oldenburg 
                                                      
Lệ phí: tùy lòng hảo tâm 
 
Xin lưu ý: để tiện việc sắp xếp chỗ ngủ và ẩm thực, xin các tham dự viên ghi danh trước. 
(ngủ tại hội trường, xin mang theo đồ ngủ) 
 
Mọi chi tiết xin liên lạc: 

 Ông Nguyễn Văn Thư (+49) 04921 903135 
 Bà Phạm Thi Soi   (+49) 04931  167655 
 Bà Nguyễn Thị Loan: thucloan@gmx.de 

 
Ghi chú: 
- Những ai đi xe lửa: đến ga chính Oldenburg - từ đó có xe Bus ( 322/323/318) đến thẳng 
hội trường. 
- Nếu đi bằng máy bay: đến phi trường Bremen - từ đó có xe lửa đến thẳng Oldenburg 
(khoảng 30 phút) 
 
Ban tổ chức xin kính mời. 


