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HÀNH HƯƠNG FATIMA & LỘ ĐỨC 2017 
 
 
Thời gian:   Từ 11.5 đến 22.5.2017. 
Người tham dự:  55 người đến từ Đan Mạch, Hoa Kỳ (01 người), Việt Nam (01 người) 

Đức (03 người) và Pháp (02 người). 
Ban Tổ Chức:  Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ., A. Nguyễn Dương Bảo, A. Nguyễn 

Phương Điệp. 
 
1. Ý nghĩa và mục đích của chuyến hành hương:  

 
Hướng về biến cố kỷ niệm Mẹ Maria hiện ra tại Fatima cách đây 100 năm và với Đức 
Thánh Cha Phanxico cùng Giáo Hội toàn cầu, đoàn chúng ta hành hương đến Fatima, Lộ 
Đức và các thánh địa khác. Cùng với Mẹ Maria chúng ta bước đi trong hy vọng và tin 
tưởng, cụ thể qua tâm tình cầu nguyện, ca tụng tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa, Đấng là 
nguồn mạch của lòng thương xót, là Khởi Nguyên và là Cùng Đích, là Đường là Sự Thật 
và là Sự Sống của chúng ta. Như thế, chuyến hành hương này mang tinh thần cầu nguyện, 
sám hối, hy vọng và tin tưởng vào Thiên Chúa và vào Mẹ Maria. 
 
2. Chương trình tổng quát của chuyến hành hương:  
 

- Ngày 11.5 khởi hành bằng máy bay đi Lissabon (Billund-Lissabon/ 16.10-18.40) và từ 
Lissabon đi Fatima (xe bus). 
- Ngày 11.5 đến sáng 14.5: Cùng với ĐTC. Phanxico cầu nguyện với Mẹ Fatima. 
- Ngày 14.5: Sáng khởi hành từ Fatima đi Santiego de Compostella (xe bus). 
- Ngày 14.5 đến sáng 16.5: Thăm viếng Santiego de Compostella. 
- Ngày 16.5: Sáng khởi hành từ Santiego de Compostella đi Burgos (xe bus). 
- Ngày 16.5 đến sáng 17.5: Nghỉ ở Burgos. 
- Ngày 17.5: Sáng khởi hành từ Burgos đi Lộ Đức (xe bus). 
- Ngày 17.5 đến sáng 19.5: thăm viếng thánh địa Lộ Đức. 
- Ngày 19.5: Sáng khởi hành từ Lộ Đức đi Barcelona (xe bus). 
- Ngày 19.5 đến 22.5: thăm Barcelona và thánh địa Montserrat (xe bus). 
- Ngày 22.5: Xe bus đưa ra phi trường Barcelona để lấy máy bay về lại nhà (Barcelona-
Billund / 15.55-18.40). 

 
3. Các điều quan trọng cần chú ý: 
 

o Giấy tờ tuỳ thân không được quên: Passport, Visa, Bảo Hiểm Sức Khoẻ, Bảo Hiểm 
Du Lịch.  
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Chú ý: Đến phi trường ai không đưa theo Passport và Visa còn thời hạn sẽ phải ở lại 
nhà và đương nhiên sẽ không được hoàn trả chi phí đã đóng. Ban Tổ Chức và đoàn 
không chịu trách nhiệm gì trong trường hợp này.  
 

o Nhóm đi từ Billund có mặt tại phi trường lúc 13.00 ngày 11.5 để chuẩn bị check in. 
Chuyến bay của hãng Primera air từ Billund lúc 16.10 đến Lisbon lúc 18.40.  
Chú ý: Văn Phòng Du lịch chỉ làm một vé máy bay cho mọi người trong đoàn đi từ 
Billund, nên mọi người đi từ Billund phải có mặt đúng giờ tập trung (13.00), để 
cùng check in chung với nhau. Ban Tổ Chức và đoàn sẽ không đợi bất cứ ai đến trễ.  
 

o Quý Sơ, quý bác và các anh chị em khác từ Copenhagen, Paris, Muenchen và 
Hamburg xin coi giờ đi của mình. Tất cả mọi người sẽ gặp nhau ở Lissabon khoảng 
19.00 ngày 11.5. Sau đó tất cả cùng lấy xe bus về Fatima. 
 

o Y tế: Bác Sĩ Phụng Anh xin quý ông bà và anh chị em đưa theo thuốc cần thiết và 
thường hay sử dụng của mình (như thuốc suyễn, thuốc cao huyết áp, thuốc tiểu 
đường…), cũng như một số thuốc trị đau bình thường (ví dụ Paracetamol hay 
Ibuprofen). Cũng như đưa theo các loại Creme bôi chân, bóp chân (vì có thể đi bộ 
nhiều). Ngoài ra cũng nên mang vài miếng băng cá nhân y tế theo.  
Chú ý: Bảo hiểm sức khoẻ và du lịch là điều kiện bắt buộc cho mọi người tham dự. 
Ai không đưa theo và nếu có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi, cá nhân và thân 
nhân người đó sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi phí tổn y tế và chuyên chở…Ban Tổ 
Chức không chịu trách nhiệm gì cả trong những trường hợp đó. 

 
o Trong chuyến hành hương, mọi người tham dự được mời gọi lắng nghe và cùng 

làm theo những sự chỉ dẫn của cha Quản Nhiệm và Ban Tổ Chức. Ai không nghe 
và làm theo, thì cá nhân người đó sẽ tự chịu trách nhiệm về những gì xảy ra với bản 
thân. Trong chuyến hành hương sẽ có những giờ tự do. Trong giờ tự do ai muốn đi 
đâu thì đi và làm gì tuỳ ý (như đi cầu nguyện riêng, dành thời gian nghỉ ngơi, đi 
thăm viếng những nơi khác, vd. nơi phép lạ Thánh Thể ở Santarem, đi 
shopping…). Trong giờ tự do mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về mọi mặt. 

 
o Trong các chương trình của chuyến hành hương (ngoại trừ giờ tự do), ai muốn tách 

ra riêng và không đi chung với đoàn, xin trao đổi với cha Quản Nhiệm trước. 
Người nào được phép tự đi riêng, thì tự chịu trách nhiệm về mọi mặt. 
 

o Về ẩm thực, ngoài những bữa ăn mà chúng ta có ở khách sạn, chúng ta sẽ tự lo các 
bữa ăn khác. Nên chuẩn bị chút lương thực đi đường (Sô-cô-la, bánh, kẹo…). 
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o Mọi thông tin cần hỏi trong chuyến đi xin trao đổi trực tiếp với Ban Tổ Chức và 
người điều phối: 
- Cha Quản Nhiệm (0045 2370 6245).  
- Anh Nguyễn Dương Bảo (0045 2876 7127). 
- Anh Nguyễn Phương Điệp (0045 2972 9491). 
- Anh chị Vũ Đình Trung và chị Lê Thị Minh Châu - điều phối trong đoàn  
(0045 2961 0065). 
Chú ý: Ngoài ra, các thông tin đến từ các nguồn khác và được truyền đi, Ban Tổ 
Chức không chịu trách nhiệm.  

 
4. Những đồ dùng nên đưa theo và những đồ dùng không nên đưa theo. 
 
- Quần áo vừa đủ và đồ dùng vệ sinh cá nhân. 
- Va-li dễ kéo và gọn nhẹ. Mỗi người được đưa theo một Va-li 20 Kg (gởi theo máy bay) và 
một hành lý xách tay (08 Kg - với kích thước: 55 x 40 x 23 cm). 
Chú ý: Ai đưa quá Ki-lô hành lý quy định, sẽ tự đóng tiền theo sự đòi hỏi của phi trường. 
- Kiếng Mát, nón và dù che. 
- Giầy và dép hoặc Sandal dễ đi và không bị đau chân. Không nên đưa theo giày cao gót, 
ngoại trừ những ai thích bị “phồng chân”. 
- Không nên đưa theo những đồ giá trị đắt tiền như hột xoàn và vòng vàng…, ngoại trừ 
những ai sẵn sàng và vui vẻ “muốn” đánh mất những đồ đó, khi kẻ trộm ghé thăm. Ai 
đưa đồ quý giá theo, thì tự mà lo bảo vệ “kho tàng” của mình. 
Chú ý: Ban Tổ Chức và mọi người trong đoàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm đền bù 
cho bất cứ trường hợp cá nhân nào bị mất đồ đạc, đặc biệt những đồ quý giá.  
 
5. Một số hành trang Ban Tổ Chức sẽ chuẩn bị cho mỗi người trong nhóm hành hương. 
 

o Audiophone (xin coi thêm ở phần dưới). 
o Tập sách hành hương với nội dung: tuần Cửu Nhật cầu nguyện với Đức Mẹ 

Fatima, các bài chia xẻ tâm linh của nhiều anh chị em, các bài viết về các quốc gia và 
thánh địa do nhiều anh chị em trong đoàn đóng góp. 

o Khăn choàng Đức Mẹ. 
o Nón (do một người tặng). 

 
6. Audiophone. 
 
Để giúp cho mọi người trong đoàn hành hương có thể lắng nghe 
hướng dẫn cũng như chia xẻ cho nhau cách dễ dàng, Ban Tổ Chức 
đã nhờ chị Bảo Trâm mướn tất cả 55 cái Audiophones.  
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Điều kiện mà hãng cho mướn đặt ra là: Mỗi Audiophone bị hư hại hoặc bị mất, sẽ phải 
đền bù 200,- Euro. Ban Tổ Chức thông báo điều này rõ ràng, để nếu cá nhân nào làm mất 
hoặc làm hư hại Audiophone, người đó phải chịu trách nhiệm đền bù số tiền trên. 
 
7. Hành trang quan trọng nhất. 
 
Hành trang quan trọng nhất mà mỗi người đưa theo là trái tim yêu thương và kính sợ 
Thiên Chúa, cùng yêu thương tôn kính Mẹ Maria. Ở trong Chúa và ở trong Mẹ, mỗi người 
chúng ta luôn cố gắng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Cụ thể chúng ta sẵn sàng hy 
sinh, nhường nhịn và nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.  
Ngoài ra, chuyến hành hương của mỗi người chỉ có ý nghĩa, khi mỗi người mang theo 
lòng sám hối ăn năn, đem theo lòng khiêm nhường chứ không phải kiêu ngạo; rộng rãi 
chứ không phải keo kiệt; nhường nhịn chứ không phải hay mau giận hờn, hy sinh chứ 
không phải cứ đòi hỏi hết điều này đến điều khác.  
 
8. Phụ giúp Ban Tổ Chức. 
 

- Anh Trần Ngọc Thành chịu trách nhiệm liên lạc với văn phòng du lịch - Benns, xe 
bus, khách sạn trong suốt chuyến đi, cũng như liên lạc với địa phương ở Fatima và 
Santiago de Compostella.  

- Anh Vũ Đình Trung và chị Lê Thị Minh Châu trực tiếp giúp cha Quản Nhiệm điều 
phối chuyến hành hương (chia phòng, ổn định và trật tự - chỗ ngồi trên xe bus, 
thông báo chương trình mỗi ngày và tin tức cần thiết… Ngoài ra, anh chị Trung 
Châu cùng với anh Điệp và anh Thành làm việc chung với nhau trong việc liên lạc 
với khách sạn, xe bus, văn phòng du lịch trong suốt chuyến đi). 

- Chị Bác Sĩ Vũ Quang Phụng Anh: Lo y tế cho đoàn trong chuyến hành hương. 
- Chị Ngô Hà Bảo Trâm: Lo audiophones cho đoàn trong chuyến hành hương 

(mướn, đưa theo, sạc Pin, quản lý và trả lại). 
- Một số anh chị em được mời gọi làm nhóm trưởng trong các nhóm.  

 
Kính xin quý Sơ, quý bác và quý anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho chuyến hành hương của 
chúng ta được bình an và mỗi người trong đoàn thu nhận được nhiều ơn ích thiêng liêng cho đời 
sống Đức Tin, khi thăm viếng Fatima, Lộ Đức và các nơi thánh địa. 
Xin tín thác chuyến đi này cho Mẹ Fatima, Nữ Vương Bình An, cho chân phước Phanxicô và 
Giaxinta, cho thánh nữ Bernadette và cho các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

 
Ban Tổ Chức 

 
(Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ., Anh Nguyễn Dương Bảo, Anh Nguyễn Phương Điệp). 


