
Thư mời họp của Ban Tổ Chức hành hương Fatima và Lộ Đức 2017 
 
 
Kính thăm quý bác và anh chị em, 
 
Như vậy là còn một tháng nữa chúng ta sẽ lên đường đi hành hương Fatima – nhân dịp 
Đức Mẹ hiện ra 100 năm - và hành hương Lộ Đức cùng một vài nơi thánh địa khác. Để mọi 
người trong đoàn có thêm một số thông tin cần thiết quan trọng cho chuyến hành hương, 
Ban Tổ Chức kính mời quý bác và anh chị em cùng gặp gỡ nhau trong cuộc họp vào tháng 
Tư này.   
 
Thời gian cụ thể:  Chúa Nhật 23.4.2017, lúc 15.30 (sau Thánh Lễ Cộng Đoàn). 
Địa điểm:   Phòng hội của Giáo Xứ Công Giáo Aarhus. 
 
Chắc chắn quý bác và anh chị em ở gần Aarhus sẽ dễ dàng đến tham dự. Các anh chị em ở 
các nơi khác, nếu đến được thì rất tốt. Ngoài ra, Ban Tổ Chức sẽ gởi đến mọi người các thông 
tin cần thiết sau cuộc họp này qua email. 
 
Ngoài ra, các thông tin quan trọng và các tài liệu để tìm hiểu và tham khảo cho chuyến hành 
hương đã và tiếp tục được đưa lên trang nhà của Cộng Đoàn. 
Kính mời quý bác và anh chị em vào đọc: 
 
http://www.cdcgvnaarhus.com/ 
 
Kính chúc quý bác và anh chị em nhiều sức khoẻ và có những ngày tuần thánh sốt sắng, 
cùng mùa Phục Sinh tràn đầy niềm vui và an bình.  
 
Xin hiệp thông cầu nguyện cho chuyến hành hương được an bình và được Chúa cùng Mẹ 
gìn giữ mỗi người chúng ta trong bàn tay dịu hiền của các Đấng. 
 
Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Bình An, quan thầy của Cộng Đoàn chúng con, cầu cho chúng 
con. 
 
 

Ban Tổ Chức 
 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. 
Anh Nguyễn Dương Bảo. 

Anh Nguyễn Phương Điệp. 

http://www.cdcgvnaarhus.com/

