
Thư của Ban Tổ Chức hành hương Fatima và Lộ Đức 2017 
 

Aarhus, ngày 11.4.2017 
 
Kính thăm quý ông bà và anh chị em, 
 
Trước hết chúng ta luôn hướng về Thiên Chúa và Mẹ Maria để tri ân và cảm tạ, vì Chúa 
và Mẹ giúp chúng ta có được chuyến hành hương Fatima và Lộ Đức cùng một số nơi 
thánh địa vào tháng năm này (từ ngày 11.5 đến 22.5). Chúng ta hiệp lời để cầu xin Chúa 
và Đức Mẹ cho chúng ta có được sự chuẩn bị tốt đẹp và bình an. 
 
Hôm qua ngày thứ hai ngày 10.4, quý ông bà và anh chị em có nhận được một email cá 
nhân của anh Trần Ngọc Thành gởi về việc "Đăng ký viếng thăm Nhà Thờ Phép lạ Thánh 
Thể ở Santarem (* Hành hương Fatima/Lộ Đức và các Thánh Địa 2017*)".  
 
Sau đó có người đã thắc mắc hỏi có phải đó là thông báo chính thức của ban tổ chức 
hành hương hay không? 
 
Ban Tổ Chức xin trả lời chính thức: 
 
Email đó chỉ là ý kiến cá nhân của riêng anh Thành. 
Vai trò và trách nhiệm của anh Thành là giúp cha quản nhiệm và anh chị em, lo liên lạc 
với hãng du lịch, xe bus và khách sạn, cũng như lo sắp xếp một số việc tại thánh địa 
Fatima và Santiago de Compostella. Đến giờ anh Thành đã và đang làm rất tốt các việc 
này. Cha quản nhiệm và Ban Tổ Chức rất biết ơn anh Thành. 
 
Ngoài ra, đến giờ Ban Tổ Chức (gồm Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ., anh Nguyễn Dương 
Bảo và anh Nguyễn Phương Điệp – như trên giấy mời và thông báo hành hương) 
chưa đưa ra thông báo chính thức gì về chương trình cụ thể của chuyến hành hương. 
 
Trong những ngày sắp tới, Ban Tổ Chức sẽ gởi đến quý ông bà và anh chị em các thông 
báo chính thức, cũng như những gì cần chú ý chuẩn bị cho chuyến hành hương được tốt 
đẹp. 
 
Xin Thiên Chúa thương ban cho chúng ta niềm tin tưởng, ơn cậy trông và giúp chúng ta 
vượt trên những khác biệt và thách đố để biết yêu thương nhau nhiều hơn nữa. 
 
Kính chúc quý ông bà và anh chị em Tam Nhật Thánh thật sốt sắng và một mùa Phục 
Sinh tràn đầy niềm vui và an bình. 
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