
 

 

 

 

Roma với ngày Đức Giáo 

Hoàng gặp dân chúng tại Công 

Trường Thánh Phêrô. Kính 

viếng các đại Vương Cung 

Thánh Đường quan trọng tại 

Roma.

Trên ngọn đồi thanh bình Assisi, 

một ngày kính viếng thánh 

Phanxicô khó khăn và thánh Clara. 

Chiêm ngưỡng thánh giá Chúa nói 

với thánh Phanxicô. Tất cả 5 đêm ở 

tại Roma. 

Tại Roma sẽ  dâng lễ kính viếng thủ 

cấp chân phước ANRÊ PHÚ YÊN, 

người tử đạo đầu tiên dưới sự chứng 

kiến của cha Alexandre de Rhodes 

và do chính ngài đem về trụ sở 

trung ương Dòng Tên. Đã được bảo 

quản hơn 400 năm tại đây. 

 

Cha Pio Năm Dấu Thánh. Vị 

thánh “most popular” của thời đại 

với vết thương Chúa ghi dấu. Vị 

thánh mà ma quỷ đã tấn công hàng 

ngày. Một đại vương cung thánh 

đường với những bức tường khảm 

tranh đá mosaic tuyệt vời của thế kỷ. 

LANCIANO Thánh Thể được khoa học 

giảo nghiệm, không thể chối từ tấm bánh 

đã hóa thân thành thịt. Phép lạ xẩy ra 

vào thế kỷ thứ 8 khi chủ tế nghi ngờ lời 

truyền phép lúc cử hành thánh lễ. 

 

Từ Rôma bay đi LỘ ĐỨC, ở 2 

đêm. Dâng lễ, rước kiệu, lần 

chuỗi, tắm nước suối xin ơn chữa 

bệnh. Có đủ thời gian cho mọi 

người cầu nguyện. 

 

Tại Loyola nhóm hành hương sẽ 

dâng lễ đặc biệt trong căn phòng 

hoán cải của thánh Ignatio. Lâu đài 

Ngài sinh và nơi được ơn hóan cải 

khi bị thương. Đấng sáng lập Dòng 

Tên. 

 

Lâu đài Phanxicô Xavier. 

Vị thánh truyền giáo lừng 

danh trong lịch sử Giáo 

Hội. Nơi nhóm hành 

hương sẽ nghỉ qua đêm. 

Sẽ dâng lễ và kính viếng 

tượng chịu nạn duy nhất 

trên thế giới là Chúa mỉm cười trên thập giá.  

Không biết từ thế kỷ nào dòng họ Xavier đã làm 

chủ tượng này. Khi thánh 

nhân chết bên đất Trung 

Hoa thì phép lạ xẩy ra 

trên thập giá này. 

Sẽ dừng chân ở 

SEGOVIA, kính viếng 

xác thánh GIOAN 

THÁNH GIÁ. Ngắm công trình Aquaduct tuyệt tác 

của Roma. UNESCO đã công nhận là di sản thế giới. 

TÊRÊSA thành Avila là 

vị thánh thần bí. Nhóm 

hành hương sẽ dâng lễ và 

nghỉ 2 đêm trong tu viện 

nơi thánh nữ đã sinh. Một 

kỷ niệm tuyệt vời. Thánh 

TÊRÊSA thành Avila là 

nhà thần học, nhà cải cách Dòng Cát Minh, nhà 

chiêm niệm, là tiến sĩ của Giáo Hội.  

 

Sẽ đi Alba de Tormes 

kính xác thánh Teresa 

Avila. Tham quan tu 

viện Hòang Gia Thánh 

Tôma, nơi lưu trữ một 

bảo tàng viện những 

dồ cổ đem từ Việt 

Nam do các nhà truyền giáo Tây Ban Nha. 

FATIMA là cao điểm 

chuyến hành hương. 

Nhóm sẽ ở 3 đêm để 

có thời gian sống trọn 

vẹn tất cả những dấu 

vết FATIMA như thăm 

nhà của ba em, nơi các 

em rửa tội, nghĩa trang chôn các em, nơi thiên thần 

hiện ra. Sẽ  lần chuỗi, dâng lễ đúng ngày 13 là một 

trong những ngày Đức Mẹ hiện ra. 

Sẽ đi SANTAREM 

kính viếng phép lạ 

Thánh Thể chẩy máu 

vào thế kỷ thứ 13, do 

một mụ phù thủy 

muốn xúc phạm bánh 

Thánh. Đã 700 năm 

qua vẫn lưu giữ tại 

đây. Cách Fatima 1 giờ xe.  



Vì cuøng moät chuyeán ñi neân nhieàu ngöôøi ñeà nghò theâm 2 phaàn quan troïng naøy cho hoøan haûo hôn 

KHỞI HÀNH TỪ ROMA – KẾT THÚC FATIMA: 

Chuyến 2 (June 1-15)       Khởi hành ngày 01 / Tới Roma (FCO) ngày 02 / Trờ về từ Fatima (Lisbone airport) ngày 15. 

Chuyến 3 (Aug 31-Sept 14) Khởi hành Aug 31 / Tới Roma (FCO) ngày Sept 1 / Trờ về từ Fatima (Lisbone airport) ngày 14. 

 

XIN LƯU Ý:  Daønh rieâng cho ngöôøi ôû Myõ. Ai không tự ý mua vé máy bay được. Holy Pilgrimages, Inc. có thể mua giúp. 

Xin liên lạc với Saigon Travel, Cô Thào: 281-701-3423 / 281-933-7000   /  vickythaotran@gmail.com 

 

Toâi xin choïn chuyeán ñi ngaøy_____________________Tôùi Lisbon_____Tôùi Roma_____ 

 

1. PHAÀN CAÙ NHAÂN: Hoï vaø Teân vieát chöõ IN ñuùng theo thöù töï nhö trong Passport.  

Vì phải mua vé Rome-Lộ Đức / Hoặc Lộ Đức –Rome nên tên phải đúng thứ tự trong passport. Thí dụ THAI-BINH có gạch 

ngang, phải viết đúng. Thí dụ THAIBINH viết dính liền, phải viết đúng. Quý vị lãnh trách nhiệm nếu không được lên máy 

bay vì sai tên. Chúng tôi dựa trên những gì qúy vị viết ở đây. Nếu qúy vị muốn tốt hơn, xin gởi copy passport được scan rõ 

ràng- (Chöa coù passport môùi, xin gôûi passport cuõ, roài boå tuùc sau). Không nên chụp bằng phone, nhiều ảnh mờ không đọc 

được số. CHUÙ YÙ: Passport phaûi coøn hieäu löïc 6 thaùng tính ñeán ngaøy trôû veà cuûa chuyeán ñi haønh höông.  

Family name_______________First name_________________Nam___Nöõ____Sanh ngaøy____thaùng_____naêm________ 

Passport#_________________Date of issue_______________  Date of expiration______________Nationality__________ 

Đòa chæ, soá nhaø, teân ñöôøng ______________________City _________________State ___________Zip code ____________ 

Đieän thoaïi _____________________________Email ______________________________________ 

Ñi vôùi ngöôøi seõ ôû cuøng phoøng (neáu coù):  Teân ______________________________Nam____Nữ ____ 

Tröôøng hôïp khaån caáp ñeå lieân laïc vôùi ngöôøi nhaø: 

Teân_____________________ Ñieän Thoaïi ____________________ Email __________________________________ 

 

   2. KHEÁ ÖÔÙC TIEÀN BAÏC (Cancellation & Penalty) 

- Phí toån landtour US$2,350.00. Ñoùng ñuû moät laàn: check + ñôn ghi danh + copy passport 

- Soá tieàn treân khoâng bao goàm veù maùy bay ñeán Rome vaø chuyeán veà töø Fatima. Moãi ngöôøi töï tìm thôøi ñieåm naøo giaù reû 

thì mua theo yù mình. Tieàn típ nhaân vieân khaùch saïn, chuyeân chôû haønh lyù, taøi xeá 90EU tieàn maët seõ ñoùng sau.  

- Khoâng nhaän huûy chuyeán ñi baèng phone. Caàn email ñeå löu tröõ trong hoà sô.  

- Veù maùy bay Rome-Lourdes luoân luoân laø non-refundable, khoâng ñöôïc hoøan laïi khi huûy chuyeán ñi. Soá tieàn landtour seõ 

ñöôïc hoøan laïi nhö sau: Huûy chuyeán ñi tröôùc ngaøy khôûi haønh 90 ngaøy: Traû laïi 100%  /  89-50 ngaøy: Traû laïi 60%  /  49-30 

ngaøy: Traû laïi 20%. Döôùi 30 ngaøy: Traû laïi 00 duø baát cöù lyù do naøo, tai naïn, beänh taät. . . 

 

3. BAO GOÀM: AÊn saùng vaø toái moãi ngaøy. Choã ôû, hai ngöôøi moät phoøng. Veù ñi tham quan caùc nôi trong chöông trình. 

Phöông tieän di chuyeån treân caùc loä trình. Töø Roma qua Loä Ñöùc baèng maùy bay, veù maùy bay laø NON REFUNDABLE, khoâng 

traû laïi tieàn, khoâng ñöôïc credit ñeå duøng trong töông lai, boû luoân veù. Töø Loä Ñöùc ñi Fatima baèng xe bus. 

 

4. KHOÂNG BAO GOÀM: AÊn tröa. Baûo hieåm du lòch, söùc khoûe. Moãi ngöôøi chòu traùch nhieäm veà söùc khoûe, tai naïn, lieân 

quan giaáy tôø tuøy thaân, vaät sôû höõu rieâng tö khi bò maát. Moãi ngöôøi neân mua baûo hieåm du lòch, söùc khoeû suoát chuyeán ñi, vì 

khoâng bieát chuyeän gì xaûy ra. Moãi ngöôøi töï lo rieâng baûo hieåm tuøy theo loaïi baûo hieåm naøo mình muoán. 

Chæ ai muoán thaät söï haønh höông môùi neân ñi chuyeán naøy. Caàn thaùi ñoä sieâu nhieân chöù khoâng phaûi du lòch. 

Vôùi chöõ kyù xaùc nhaän moïi cam ñoan treân ñaây. Ngaøy _________thaùng _________naêm _________ 

 

      Kyù teân ___________________________________ Phuï chuù: Xin giöõ baûn copy Ñôn Ghi Danh ñeå tham khaûo khi caàn. 



 

Töï mua veù maùy bay: 

- KHÔÛI HAØNH TÖØ ROMA: One way ticket ñeán phi tröôøng Roma (FCO). Laáy taxi veà Foyer Phaùt 

Dieäm. (Xem phaàn höôùng daãn). 

- KEÁT THUÙC ÔÛ FATIMA: One way ticket töø phi tröôøng Lisbon veà nhaø. 

- Ngaøy 1: Depart 

- Ngaøy 2: Ñeán Roma, nghæ ñeâm taïi Foyer Phaùt Dieäm. 

- Ngaøy 3: Ñi Assisi moät ngaøy kính vieáng hai vò thaùnh thôøi danh: Phanxicoâ vaø Clara. 

- Ngaøy 4: Kính vieáng caùc ñaïi Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Roma, hang toaïi ñaïo. Daâng leã, kính vieáng thuû 

caáp thaùnh Anreâ Phuù Yeân, ngöôøi töû ñaïo tieân khôûi do chính cha Alexandre de Rhodes chöùng kieán caùi cheát vaø 

ñem thuû caáp veà baûo quaûn taïi trung öông Doøng Teân gaàn 400 naêm nay. 

- Ngaøy 5: Tham döï ngaøy Ñöùc Thaùnh Cha ra coâng tröôøng thaùnh Pheâroâ. 

- Ngaøy 6: Cha Pio Naêm Daáu Thaùnh – Lanciano pheùp laï Thaùnh Theå 

- Ngaøy 7-8: Ñeán Loä Ñöùc ôû 2 ñeâm ñeå coù ñuû thôøi gian thong thaû cho moïi ngöôøi caàu nguyeän, taém suoái Loä 

Ñöùc, xin ôn  chöõa laønh. 

- Ngaøy 9: Töø Loä Ñöùc baét ñaàu ñi xe bus, moãi ngaøy vaøi tieáng. Ñi  laâu ñaøi Loyola, nôi thaùnh Ignatio ñöôïc ôn 

hoaùn caûi. Roài ñi  Xavier, laâu ñaøi doøng hoï thaùnh Phanxicoâ Xavier. Nghæ ñeâm taïi Xavier. 

- Ngaøy 10-11: Nghæ 2 ñeâm taïi Avila, tu vieän thaùnh Teâreâsa Avila ñaõ soáng. Thaùnh nöõ ñöôïc phong kính laø 

tieán só Giaùo Hoäi vì nhöõng vieäc phi thöôøng. Avila laø thaønh phoá coù töôøng thaønh bao quanh nhö moät kieán truùc 

ñeïp nhaát theá giôùi. Ñi Alba de Tormes, kính xaùc thaùnh Teâreâsa Avila. Tham quan Tu Vieän Hoaøng Gia Toâma, 

nôi löu tröõ caùc coå vaät Vieät Nam do caùc nhaø truyeàn giaùo mang veà Taây Ban nha. 

- Ngaøy 12,13,14: Seõ ôû Fatima ba ñeâm ñeå thöïc söï coù thôøi gian nghæ ngôi vôùi Ñöùc Meï. Ñöùc Meï hieän ra ngaøy 

13. Kính vieáng pheùp laï Thaùnh Theå chaûy maùu vaøo theá kyû 13 ôû Santarem. 

- Ngaøy 15: Ra phi tröôøng Lisbon veà nhaø. 

ROMA AIRPORT TO FOYER PHAT DIEM 

Địa chỉ: 

Foyer Phat Diem 

Via della Pineta Sacchetti, 45 

00167 Roma, Italy 

Tel: +39 06 663 8826 

 

ĐỂ ĐẾN NHÀ KHÁCH PHÁT DIỆM  

- Roma có 2 phi trường: FIUMICINO (LEONARDO DA VINCI) cách Foyer Phát Diệm 26 cây số; và 

CIAMPINO cách Foyer Phát Diệm 34 cây số. 

TAXI (Khỏang 120€ = 12 chỗ / Khỏang 60€ minivan = 5 chỗ / 70€ = 6-8 chỗ. 

- Tránh không mua vé bay đến Roma quá trể. Vì Foyer Phát Diệm đóng cửa lúc 23 giờ đêm. 
----------------------- -------------------------------- --------------------------- 

XIN LƯU Ý 

- Roma có 2 phi trường. Từ phi trường về Phát Diệm quá dễ, tự ý lấy taxi, sẽ thỏai mái hơn. Tuy nhiên, nếu ai 

muốn đợi đi chung, Holy Pilgrimages, Inc. có thể thuê xe dùm khi biết số người, và đến vào giờ nào. 
 

ÑIAÏ CHÆ LIEÂN LAÏC 

USA Mrs. Cao Thi Bich: caotbich@yahoo.com / 714-277-7712 

Check ñeà teân: HOLY PILGRIMAGES, Inc, Xin gởi về: 

HOLY PILGRIMAGES, Inc. 

P.O. Box 2675 

Orange, CA 92859 

BRISBANE Mr. Ken: 041-131-3130 / ken-huynh@hotmail.com 

SYDNEY Mr. Sinh: 043-397-8883 / thiensa@hotmail.com 

MELBOURNE Mrs. Hoa: 043-409-3482 / ngotuyethoa71@optusnet.com.au 

PERTH Mr. Nghieâm: 041-469-3943 / nvnperth@hotmail.com 
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4 TÍN ĐIỀU VỀ ĐỨC MẸ 
1. MẸ THIÊN CHÚA 

Công Ðồng Êphêsô (năm 431) 

2. TRỌN ÐỜI ÐỒNG TRINH 
Công Đồng Laterano 649 

3. VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 
ĐGH Pio IX: 8.12.1854 

(Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức 

xác nhận 25.3.1858) 

4. HỒN XÁC LÊN TRỜI 
ÐTC Piô XII công bố 1.11.1950 

DANH XƯNG 
- ĐỨC MẸ LÀ MẸ GIÁO HỘI 

(ĐGH Phaolô 6: 21.11.1964) 

- NỮ VƯƠNG 

RẤT THÁNH MÂN CÔI 
(Fatima 13.10.1917) 



KINH KÍNH 

MỪNG 

PHÚC ÂM 

LUCA 
 Sứ thần vào nhà trinh nữ và 

nói: 

KÍNH MỪNG MARIA, 

ĐẦY ƠN PHÚC ĐỨC 

CHÚA TRỜI Ở CÙNG BÀ 

“MỪNG VUI LÊN, HỠI 

ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG, ĐỨC 

CHÚA Ở CÙNG BÀ” 

(LC. 1:28) 

 Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà 

Maria chào, thì đứa con trong 

bụng nhảy lên, và bà được đầy 

tràn Thánh Thần, liền kêu lớn 

tiếng và nói rằng: 

BÀ CÓ PHÚC LẠ HƠN 

MỌI NGƯỜI PHỤ NỮ 

“EM ĐƯỢC CHÚC PHÚC 

HƠN MỌI NGƯỜI PHỤ NỮ,  

VÀ GIÊSU CON LÒNG BÀ 

GỒM PHÚC LẠ  (1263 ĐGH 

Urban IV thêm chữ GIÊSU) 

VÀ NGƯỜI CON EM ĐANG 

CƯU MANG CŨNG ĐƯỢC 

CHÚC PHÚC” (LC. 1:41-42) 

 

THÁNH MARIA 

ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI 

CẦU CHO CHÚNG CON 

LÀ KẺ CÓ TỘI 

 St. Canisius, dòng Tên viết 

trong sách giáo lý do cha xuất 

bản năm 1551 

 Công đồng Trent -1566 đưa 

câu này vào sách giáo lý 

KHI NAY VÀ TRONG GIỜ 

LÂM TỬ - AMEN 

 Có thể do các cha Phanxicô 

thêm vào (?) 

 



 

LỊCH SỬ KINH MÂN CÔI 
- Thế kỷ 3-4: Dùng dây với những 

nút thắt. 

 

- Ephêsus 431: Sau công đồng 

lòng sùng kính Đức Mẹ gia tăng. 

 

- Đọc 150 thánh vịnh. 

 

- Thế kỷ 9: Thay bằng 150 kinh 

Lậy Cha.  

 

- Âu Châu -Vùng Rhein Flamand, 

thay bằng lời “Kính Mừng..” 

 

- 1214: Đức Mẹ hiện ra với thánh 

Đaminh. 

 

- 1263: ĐGH Urbano IV: Thêm 

tên Giêsu vào. 

 

- 1555: Cha Canisius, dòng Tên: 

Thêm lời nguyện: Thánh Maria 

Đức Mẹ Chúa trời cầu cho 

chúng con là kẻ có tội.  

 

- 1566: Công đồng Trent đưa lời 

nguyện trên vào sách giáo lý. 

 

- Khi nay và trong giờ lâm tử 

(Có thể do các cha 

Phanxicô thêm vào?) 

 

- 1571: ĐGH Pio V: Lần 

chuỗi đã chiến thắng Hồi 

Giáo. Thiết lập Lễ Đức Mẹ 

Chiến Thắng 7 tháng 10. 

 

- 1573: ĐGH Gregorio 13 – 

đổi thành lễ Đức Mẹ Mân 

Côi. 

 

- 1917:13-7:Đức Mẹ dạy tại 

Fatima, Lậy Chúa Giêsu 

xin tha tội chúng con… 

 

- 1917:13-10: Đức Mẹ mạc 

khải tại Fatima: Nữ Vương 

Rất Thánh Mân Côi. 

 

- Chuỗi tràng hạt thành hình 

qua các thế kỷ 12-16. 



 

Totus tuus 

ego sum 

 

TOTUS 

TUUS 

Con trọn vẹn 

thuộc về Mẹ 

et omnia 

mea tua sunt 

những gì của 

con là của Mẹ 

Accipio te in 

mea omnia 

Con chọn Mẹ 

là tất cả 

của con 

Praebe mihi 

cor tuum, 

Maria 

Ôi Mẹ Maria, 

xin cho con 

trái tim 

của Mẹ 





Hội Đường Do Thái ở 
Carphanaum 

Đền thờ Giệtsimany Chúa đổ mồ 
hôi máu  

Vào Mộ Chúa 

Đi Đàng Thánh Giá 

Đức Gioan Phaolô II nhìn xuống 
Jericô 

CHƯƠNG TRÌNH 

HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH 

Kinh nghiệm cho thấy những chuyến hành hương với mục 
đích cầu nguyện và tìm hiểu Phúc Âm đã đáp ứng được nhu cầu 
tâm linh của nhiều người. Số người tham dự từ Mỹ Châu, Úc 
Châu, Âu Châu và Việt Nam, cách riêng số lượng các linh mục và 
tu sĩ đã gia tăng. Các chuyến hành hương luôn luôn là ngủ 8 đêm 
ở Đất Thánh. Hai đêm ở Nazareth, ba đêm ở Bethlehem, ba đêm 
ở Jêrusalem. Riêng năm 2018, chuyến tháng 4 thêm ngày Lễ Lá. 
Chuyến Giáng Sinh thêm 1 ngày ở Belem. 

Tôi thấy nhiều chuyến hành hương do các dịch vụ tổ chức 
trao cho các hướng dẫn viên du lịch địa phương. Tuỳ họ là người 
Muslim, Do Thái, Palestine, Kitô Giáo mà khuynh hướng cắt 
nghĩa của họ có chiều hướng khác biệt. Cách riêng, tôi thấy họ chỉ 
có kiến thức du lịch chứ không có chiều kích suy tư thần học và 
Kinh Thánh. Nhiều người Việt không hiểu tiếng Anh rõ nên mất 
nhiều thì giờ để phiên dịch. 

Đây cũng là động lực giúp tôi lấy thẻ làm “Spiritual Leader” 
để chính tôi hướng dẫn hầu tiết kiệm thêm thời giờ. Với thẻ của 
Ủy Ban Đất Thánh Giêrusalem cấp, tôi được phép hướng dẫn, 
không cần qua trung gian dịch vụ của bộ du lịch Do Thái. Tôi 
cũng hòan tòan làm chủ và được giữ chỗ các thánh lễ như Mộ 
Chúa, Đồi Golgatha, các nơi nào tôi chọn trực tiếp qua hệ thống 
vi tính với mật mã được cấp riêng mà không cần qua trung gian 
của bất cứ cơ quan, dịch vụ nào. 

Ngày 1: Khởi hành đi Tel Aviv. Qua đêm trên máy bay. 

Ngày 2: Nghỉ hai đêm tại Nazareth, cách phi trường khỏang 
hai giờ xe buýt. Tôi muốn khởi đầu từ miền Bắc, nơi Chúa rao 
giảng Nước Trời và kết thúc ở Jêrusalem nơi Chúa chết và Phục 
Sinh. Như vậy chuyến đi sẽ có ý nghĩa hơn. Tôi muốn các chuyến 
đi phải được dâng lễ tại 5 nơi quan trọng: Căn Nhà Đức Mẹ, nơi 
xảy ra biến cố Truyền Tin. Hang Đá Chúa Giáng Sinh. Trong 
Mộ Chúa. Dưới chân Thánh Giá trên Đồi Gôngôtha. Vườn 
Gietsimani, nơi Chúa đổ mồ hôi máu. 

Ngày 3: Đi Vùng Galilê với Núi Tám Mối Phúc Thật, nơi 
Chúa công bố Hiến Chương Nước Trời. Rồi xuống thuyền ra khơi 
giữa Biển Hồ Galilê, sẽ có thời gian suy niệm trên Biển Hồ, để 
tìm lại âm hưởng bóng hình Chúa và các môn đệ 2000 nghìn năm 
xưa. Sau đó vào bờ ăn trưa với bữa cơm “Cá Thánh Phêrô”. 
Carphanaum, Chúa tập trung giao giảng Nước Trời, nơi có Hội 
Đường Do Thái, có Nhà của thánh Phêrô. Rồi đến nơi Chúa làm 



Núi Tabor 

Đức Mẹ thăm bà Isave 

Vườn Gietsimani - Những gốc 
Ôliu nghìn năm 

Đền thờ Tám Mối Phúc Thật 

phép Bánh Hóa Ra Nhiều.  Suy niệm và dâng lễ bên bờ hồ 
Tabgha, Galilê, nơi Chúa truyền cho Phêrô mẻ lưới kinh hoàng. 

Ngày 4: Đại Thánh Đường Truyền Tin, đền thờ Công Giáo 
lớn nhất vùng Trung Đông. Kính viếng Nơi Đức Mẹ được sứ thần 
Truyền Tin– Rồi đến đền thờ ghi dấu nhà Thánh Giuse. Hội 
Đường Do Thái miền Nazareth. Rồi đi Cana, có nghi thức dâng 
lời lập lại Nghi Thức Hôn Nhân trong bậc gia đình. Sau trưa đi 
Núi Tabor, nơi Chúa biến hình. Từ đây, xe buýt xuôi miền Nam. 
Đòan hành hương sẽ ở Bethlelem ba đêm. 

Ngày 5: Sáng sớm vào đại thánh đường dâng lễ tại Hang Đá 
Giáng Sinh. Sau ăn sáng, đi Ein Karem,  kính viếng nơi Thánh 
Gioan Tẩy Giả sinh ra, rồi đến đền thờ ghi dấu Đức Mẹ Thăm 
Viếng bà Thánh Isave. Nơi còn tảng đá Bà Isave giấu thánh 
Gioan khi vua Hêrôđê giết các hài nhi. Cánh Đồng Thiên Thần, 
nơi thiên thần hiện ra với các mục đồng. Hang Đá Sữa Đức Mẹ, 
nơi Đức Mẹ săn sóc Hài Nhi Giêsu, rồi từ đó trốn sang Aicập. 

Ngày 6: Sau ăn sáng, xe buýt chở lên Núi Oliu.  Bắt đầu từ 
chỗ Chúa Lên Trời. Sau đó qua Đền Thờ Kinh Lạy Cha. Nơi 
bây giờ còn mộ bia của công chúa nước Pháp, người đã có công 
xây dựng Dòng Kín tại đây. Nơi này có thể mua đồ kỷ niệm do 
Dòng Kín phụ trách. Từ đây sẽ đi bộ như hằng năm các Tín Hữu 
vẫn rước Lá. Gọi là đi trên Con Đường Rước Lá. Con đường 
thỏai dốc, hướng nhìn về Giêrusalem. Trên khúc đường này, kính 
viếng đền thờ Dominus Flevit, nơi Chúa Khóc Thành 
Giêrusalem. Xuống chân núi Ôliu, Vườn Giệtsimani, với những 
gốc Ôliu ngàn năm. Vương Cung Thánh Đường Giệtsimani, nơi 
có phiến đá Chúa cầu nguyện đổ mồ hôi máu. Hang Giệtsimani, 
dưới lòng đất, chỗ Giuđa đem lính bắt Chúa. Nơi các môn đệ đã 
ngủ khi Chúa đi cầu nguyện. Chấm dứt bên chân Núi Ôliu là Mộ 
Đức Mẹ, theo truyền thống của Giáo Hội Chính Thống. Sau trưa, 
đến đền thờ Gallicantu – là nhà thượng tế Caipha. Nơi Phêrô chối 
Chúa ba lần. Xuống hầm kính chỗ Chúa bị nhốt 2000 năm xưa 
dưới nền nhà dinh Caipha. Upper Room, nơi Chúa lập bí tích 
Thánh Thể – Dormition, đền thờ nơi Đức Mẹ ngủ. Trở về ngủ ở 
Bethlelem để sáng sau có cơ hội vào kính Nơi Chúa Giáng Sinh 
thêm lần nữa. 

Ngày 7: Đi Masada, nơi tử thủ của người Do Thái sau biến 
cố Rôma phá đền thờ Giêrusalem năm 70. Đi Qumran, nơi quan 
trọng đã tìm được những bản copy Thánh Kinh cổ xưa nhất. Qua 
miền sa mạc đặc biệt là Qasr El Yahud nơi Chúa nhận Phép Rửa. 
Hai Đức Giáo Hòang John Paul II và Benedict XVI đã đến nơi 
này. Nơi chính thức chứ không phải ở Yardenit gần hồ Galilê là 
nơi tượng trưng của giáo hội Tin Lành lập ra. Qasr El Yahud là 
khu quân sự, Do Thái mới mở cửa vào mấy năm gần đây. Sau ăn 
trưa đến chân Núi Cám Dỗ ở Jêricô. Kết thúc bằng buổi chiều 
tắm ở Biển Chết. 



Dinh Cai Pha  
Nơi Phêrô chối Chúa 

Bên cạnh dinh Philatô 

Trên núi Ôliu 

Đoàn hành hương  
ở hotel ngay tại đền thờ 
Bethlehem 

Tác giả dâng lễ trên Núi Sinai 

Ngày 8: Ban sáng đi Samari, kíng viếng Giếng Giacóp, nơi 
Chúa gặp người đàn bà xứ Samari. Ban chiều về Giêrusalem lội 
đường hầm Nước Hezekiah, nơi có hồ Siloê. Rồi vào Tường 
Than Khóc, bức tường thành Giêrusalem duy nhất từ thời Chúa 
Giêsu còn sót lại. 

Ngày 9: 4:30AM:  Sáng sớm đi Chặng Đàng Thánh Giá. Via 
de Delosora. Đi lại đúng từ nơi Chúa bị Philatô xét xử lên tới Núi 
Sọ. Nơi Chúa bị đóng đinh. Nơi Mộ Chúa táng xác. Sau ăn sáng: 
Kính viếng Đền Thờ Thánh Anna, sinh nhật Đức Mẹ và hồ 
Bêtsaiđa, nơi Chúa chữa người què. Tiếp đến là đền thờ Chúa Đội 
Mạo Gai và Dinh Philatô, Ecce Homo, nơi Chúa bị tuyên án xử. 
Cao điểm là tìm hiểu Đền Thờ Sepulchre, Gôngôtha, nơi thánh 
Helena tìm thấy Thánh Giá, nguyện đường kính Chúa hiện ra với 
Đức Mẹ, nơi có Cột Đồng truyền thống cho rằng Chúa đã bị trói. 
Tìm hiểu tại sao có bàn thờ kính người Trộm Lành.  Sau trưa: Tự 
do để mọi người đi lại nơi nào mình muốn hoặc mua đồ kỷ niệm. 

Ngày 10: Đi Bêtania, quê hương của mấy chị em Mátta,
Maria và Lazarô. Thăm viếng Bétphaghê, nơi Chúa lên lưng lừa 
vào thành thánh Giêrusalem. Nơi hàng năm các Kitô hữu tập 
trung Rước Lá trong ngày Chuá Nhật Lễ Lá. Ở Bétphaghê còn 
những ngôi mộ cổ xưa, nên xem cho biết tảng đá lấp của mồ của 
Chúa như thế nào. 

Trên đường đến phi trường có thể sẽ ghé Abu Gosh nơi Hòm 
Bia đã lưu trú mấy mươi năm trước khi David rước về đền thờ 
Jêrusalem. Có thể đi Ceasarea, nơi thánh Phaolô bị quản thúc hai 
năm trước khi bị đưa về Roma xét xử. Chương trình có thể thay 
đổi tuỳ giờ chuyến bay. 

NHỮNG ĐẶC BIỆT 
- Cần lội qua Hezekiah’s Water, đường hầm nước hơn nửa 

cây số dưới lòng đất để đến hồ Silôê, đây là chương trình đặc biệt 
ít đoàn thực hiện. Để hiểu tại sao Chúa sai người mù đến hồ Silôê. 
Người hành hương cần đến đây vì không có dòng nước này nuớc 
Do Thái không tồn tại. Vì điểm này, tôi đã viết mấy mươi trang 
sách để phân tích lịch sử hồ này trong cuốn KẺ ĐI TÌM. Đường 
hầm nước này phải có trong chương trình. 

- Giếng Giacóp ở Nabulus, vùng Samari. Muốn tìm hiểu 
Phúc Âm tại sao Chúa gặp người đàn bà bên giếng nước này, phải 
hiểu tầm quan trọng của tổ phụ Giacóp. Nhiều người không biết 
rằng chữ Israel là đổi từ tên Giacóp mà ra. Giếng này lại nằm trong 
vùng Samari là kẻ thù của Do Thái. Bây giờ người Do Thái cũng 
không được vào vùng Samari. Vì thế hầu như không đoàn hành 
hương nào “dám” đến đây. 

- Chương trình hành hương với tôi sẽ khá mệt. Vì tôi dùng 
nhiều thời giờ thêm vào sáng sớm, khi các đoàn hành hương khác 



Nơi là dinh Caipha, Chúa bị giam 
trong ngục tối. 

Belem – Nơi Chúa Giáng Sinh 

Sa mạc Judea 

Ngày Lễ Lá 

Nơi Chúa trao quyền Tối Thượng 
cho Phêrô săn sóc Giáo Hội 

chưa ngủ dậy, cả ban tối khi người ta đã về hotel nghỉ ngơi. Đây 
là chuyến đi Đất Thánh học hỏi, một hình thức tĩnh tâm theo vết 
chân lịch sử của Chúa, một cuộc hành hương thật sự chứ không 
phải du lịch. Tôi dùng nhiều thời gian phụ trội là vì lợi ích cho 
người hành hương, là muốn cho người hành hương đạt được lợi 
ích tối đa chứ chính tôi, tại sao lại vất vả làm gì? 

- Các đoàn hành hương do dịch vụ du lịch tổ chức chỉ làm 
việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Không thể nào có giờ lâu dài 
cho mỗi nơi đền thánh. Mỗi ngày họ bắt dừng hai nơi để mua đồ 
kỷ niệm hầu tài xế và hướng dẫn viên lấy tiền huê hồng. Chính vì 
thế mỗi nơi họ chỉ đi phớt qua. Vì mục đích học hỏi Phúc Âm và 
cầu nguyện nên tôi muốn mỗi nơi đền thánh có nhiều thời giờ. Tôi 
sẵn sàng thêm chi phí cho tài xế để tránh mua đồ và các nhân viên 
làm việc thêm giờ phụ trội. 

Tôi đã gặp những chuyến hành hương Đất Thánh mà người 
hành hương không vào được trong Mộ Chúa, không được dâng lễ 
dưới Chân Thánh Giá trên Núi Sọ. Tôi cũng gặp những người đến 
Bethlehem phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ, chỉ được vào vài giây 
kính viếng chỗ Chúa Giáng Sinh rồi phải ra ngay. Đến Mộ Chúa 
mà không đủ giờ xếp hàng vào. Lý do: Các đoàn hành hương ở 
hotel ngoài Cổ Thành Jêrusalem. Nếu phải lấy xe buýt đến những 
nơi Đền Thánh này thì riêng chuyện kẹt xe sáng, chiều cũng mất 
biết bao thời gian. Đấy là lý do vào đến Đền Thánh thì các đoàn 
khác khác đã xếp hàng chờ rồi. 

NƠI Ở 
Tại Jêrusalem, hotel cách Mộ Chúa 5 phút đi bộ! Tại 

Bethlehem, sẽ ở nhà phái đoàn Vatican và Đức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô đã ở. Nghĩa là ngay bên Hang Đá Giáng Sinh, cách Máng 
Cỏ Giáng Sinh 3 phút! Tại Nazareth, cách nhà Đức Mẹ, nơi Đức 
Mẹ được truyền tin 3 phút! Các chuyến này ở gần các nơi thánh. 
Có thể tự mình đến kính viếng bất cứ lúc nào mình thức dậy, hoặc 
đi ngủ trễ. 

Với kinh nghiệm của nhiều năm hướng dẫn. Tôi đã rút được 
nhiều kinh nghiệm quý trong việc hướng dẫn cách tìm hiểu Phúc 
Âm trên Đất Thánh. 

NƠI DÂNG LỄ 
Phải tìm cách ở hotel gần đền Thánh để có thể đi bộ được. 

Sáng sớm các đoàn du lịch chưa bắt đầu thì mình đã ở trong Mộ 
Chúa. Khi họ phải về hotel vào ban chiều thì mình lại đi vào. Mục 
đích của tôi là đi hành hương để cầu nguyện ở những nơi thánh. 
Vì thế các chuyến đã được dâng lễ TRONG mộ Chúa chứ không 
phải chỉ ở trong đền thờ như nhiều chuyến của dịch vụ du lịch. 
Nhiều đoàn hành hương không thể vào Mộ Chúa vì ban ngày xếp 
hàng cả tiếng đồng hồ, nên họ chỉ vào trong đền thờ chứ không 
vào TRONG mộ Chúa được. 



Hang đá nơi Chúa và các môn đệ 
vẫn nghỉ qua đêm ngòai thành 
Giêrusalem 

Đền thờ Cana 

- Mỗi sáng Công Giáo chỉ được dâng 4 thánh lễ TRONG MỘ 
CHÚA mà thôi. Mỗi thánh lễ 25 phút. Ngòai thời gian này là của 
các tôn giáo khác. Nhiều người không hiểu. Họ chỉ có thể dễ dâng 
lễ trong đền thờ chứ không phải TRONG MỘ CHÚA. 

- Tại núi Gôngôtha cũng vậy, nơi dựng cây Thánh Giá năm 
xưa thuộc Chính Thống Giáo. Không thánh lễ nào trên mặt đất 
gần Cây Thánh Giá bằng những thánh lễ này. Tất cả các lần hành 
hương tôi đã xin cho nhóm dâng thánh lễ ngay dưới chân Thánh 
Giá, trên ĐỒI GÔNGÔTHA này. 

- Cũng như ở Bethlehem, Vương Cung Thánh Đường thuộc 
Chính Thống Giáo, Công Giáo chỉ được dâng vài thánh lễ tại 
MÁNG CỎ HANG ĐÁ Giáng Sinh thôi. Ngòai ra phải dâng lễ ở 
các bàn thờ khác. Tôi chưa bao giờ mất thánh lễ tại chính nơi quan 
trọng này là MÁNG CỎ HANG ĐÁ Chúa Giáng Sinh. Đặc biệt ở 
Bethlehem có Milk Grotto, tạm dịch là Hang Đá Sữa Đức Mẹ. Sau 
khi Đức Mẹ sinh Chúa rồi, đâu có thể cứ ở Hang Đá Giáng Sinh 
mãi, phải đem Chúa đến một nơi khác để tĩnh dưỡng chứ. Đây là 
một quần thể hang động khá lớn. Chính nơi này truyền thống cho 
rằng sứ thần báo mộng cho Thánh Giuse đem Đức Mẹ và Chúa 
Hài Nhi qua Aicập. Nơi đây có một dòng nữ Chầu Mình Thánh 
Chúa 24 trên 24 giờ một ngày. Rất nhiều bảng tạ ơn được gởi về 
đây để tạ ơn Đức Mẹ. Nhất là của những người hiếm muộn con 
cái. Nhiều đoàn hành hương chỉ biết HANG ĐÁ GIÁNG SINH 
mà không biết hang đá quan trọng này sau khi Chúa Sinh đó là: 
HANG ĐÁ SỮA ĐỨC MẸ. 

- Ở Nazareth, mỗi ngày chỉ được 1 thánh lễ lúc 7 giờ sáng tại 
bàn thờ trước căn nhà Đức Mẹ, nơi sứ thần Grabiel Truyền Tin. 
Ngòai ra các đoàn hành hương chỉ được dâng lễ ở những bàn thờ 
khác trong đền thờ mà thôi. 

Uỷ ban Đất Thánh có thể thay đổi giờ và những bất trắc có thể xảy ra. 
Nhưng đã mấy chục chuyến hành hương của những năm vừa qua, tất cả 
chương trình trên đây đều thực hiện được đúng như vậy. 



 

NGƯỜI ĐI TỪ ÚC CHÂU: TỰ MUA VÉ MÁY BAY 

NGƯỜI ĐI TỪ MỸ CHÂU- Có người muốn mua riêng, vì Holy Pilgrimages, Inc. mua chung cho cả đòan, có đường 

bay phải đổi chuyến, đợi lâu ở phi trường. Vì thế có người muốn tự mua theo ý thích. Từ airport Tel Aviv (Ben 

Gurion) đi Nazareth khỏang 2 tiếng. Taxi 4 chỗ khỏang $160.00 / Mini bus 20 chỗ khỏang $200.00. Những người đến 

gần giờ nhau, thuê xe đi chung về hotel. Tự trả tiền xe. Lúc về, sẽ từ Jerusalem đi airport khỏang 1 tiếng, rất thuận tiện. 

Taxi bốn chỗ $100. Tiền xe cũng vậy. 

- Ai đi trọn gói, Holy Pilgrimages, Inc. sẽ lo vé máy bay và xe bus về hotel Nazareth. 

 

MARCH 18-28: Khởi hành ngày 18. Có mặt 

ngày 19 / Về ngày 28. Chuyến tháng BA, thêm 

một ngày tham dự Rước Lá Mùa Chay. Ngày 

toàn thể Kitô hữu tại Đất Thánh rước lá trên 

đường Chúa vào thành Jerusalem năm xưa. Ành 

chụp Lễ Lá 2005. HẾT CHỖ 

APRIL 18-27: Khởi hành ngày 18. Có mặt 

ngày 19 / Về ngày 27. HẾT CHỖ 

NOVEMBER 1-10: Khởi hành ngày 1. Có mặt 

ngày 2 / Về ngày 10. HẾT CHỖ 

DECEMBER 20-30: Khởi hành ngày 20. Có 

mặt ngày 21 / Về ngày 30. HẾT CHỖ 

Chuyến Giáng Sinh.  Thêm một ngày. Dâng lễ vọng đêm Giáng Sinh tại Cánh Đồng Thiên Thần, cách Bethlehem 2 cây 

số, nơi các mục đồng được báo tin, rồi về Bethlehem mừng lễ nửa đêm. Phát hình trên thế giới là thánh lễ Belem này. 

SEPTEMBER 16-25: (Có mặt tại phi trường Tel Aviv ngày 17 / về ngày 25) HẾT CHỖ 

NOVEMBER 16-25: Sẽ mở thêm chuyến này (Khởi hành ngày 16 - Có mặt tại phi trường Tel Aviv ngày 17 / 

về ngày 25) 

Toâi xin choïn chuyeán ñi ngaøy_ NOVEMBER 16-25 
- Tự mua vé máy bay đến airport Tel Aviv ngày 17. Xin đóng $1700.00 landtour_____. Tự về hotel ở Nazareth. 

- Đóng tiền trọn gói, Holy Pilgrimages, Inc sẽ mua vé máy bay $3000.00 ____. (trừ vài phi trường có giá khác 

biệt sẽ thông báo riêng). Đi chung xe bus về hotel Nazareth.  

1. PHAÀN CAÙ NHAÂN: 

Nếu qúy vị nhờ Holy Pilgrimages, Inc. mua vé dùm, phải gởi copy passport được scan rõ ràng- (Chöa coù passport môùi, 

xin gôûi passport cuõ, roài boå tuùc sau). Không nên chụp bằng phone, nhiều ảnh mờ không đọc được số. CHUÙ YÙ: Passport 

phaûi coøn hieäu löïc 6 thaùng tính ñeán ngaøy trôû veà cuûa chuyeán ñi haønh höông.  

Family name__________________First name___________________Nam___Nöõ____ Passport #______________ 

Đòa chæ, soá nhaø, teân ñöôøng _____________________________________________________________ 

City _________________State __________Zip code ________________________ 

Đieän thoaïi _____________________________Email ________________________ 

Ñi vôùi ngöôøi seõ ôû cuøng phoøng (neáu coù):  Teân ______________________________Nam____Nữ ____ 

Tröôøng hôïp khaån caáp ñeå lieân laïc vôùi ngöôøi nhaø: 

Teân_____________________ Ñieän Thoaïi ____________________ Email _______________________ 

2. KHEÁ ÖÔÙC TIEÀN BAÏC (Cancellation & Penalty) – Ñoùng ñuû moät laàn: check + ñôn ghi danh. Khoâng nhaän ghi 

danh qua phone  - Huûy chuyeán ñi tröôùc ngaøy khôûi haønh 90 ngaøy: Traû laïi 100%  /  89-50 ngaøy: Traû laïi 60%  /  49-30 ngaøy: 

Traû laïi 20%  /  döôùi 30 ngaøy: Traû laïi 00 cho duø baát cöù lyù do gì, beänh taät, tai naïn v.v. 

3. TRIP BAO GOÀM: 

2309 Gaylord St. / Denver, CO 80205 /    832-597-9286 – keditim@gmail.com

mailto:keditim@gmail.com


- Phí toån landtour chuyeán April 18-27, Speptember 16-25vaø November 1-10: US$1,700.00. 

- Chuyeán Leã Laù (March 18-28) vaø Giaùng Sinh (Dec .20-30) moãi chuyeán US$1,850. Aên saùng vaø toái moãi ngaøy. Choã 

ôû, hai ngöôøi moät phoøng. Veù ñi tham quan caùc nôi trong chöông trình. Phöông tieän di chuyeån treân caùc loä trình. Tieàn típ 

nhaân vieân khaùch saïn, chuyeân chôû haønh lyù, taøi xeá US$80 seõ ñoùng sau.  

4. TRIP KHOÂNG BAO GOÀM: Aên tröa. Baûo hieåm du lòch, söùc khoûe. Moãi ngöôøi chòu traùch nhieäm veà söùc khoûe, tai 

naïn, lieân quan giaáy tôø tuøy thaân, vaät sôû höõu rieâng tö khi bò maát. Moãi ngöôøi neân mua baûo hieåm du lòch, söùc khoeû suoát 

chuyeán ñi, vì khoâng bieát chuyeän gì xaûy ra. Moãi ngöôøi töï lo rieâng baûo hieåm tuøy theo loaïi baûo hieåm naøo mình muoán. 

5. MUÏC ÑÍCH CHUYEÁN HAØNH HÖÔNG: Vôùi kinh nghieäm nhöõng ngaøy hoïc hoûi ôû Ñaát Thaùnh, toâi ñaõ vieát cuoán 

KEÛ ÑI TÌM ñeå ñaùp öùng phaàn naøo nhu caàu cho keû haønh höông maø toâi thaáy thieáu soùt trong nhöõng chuyeán ñi cuûa hoï, vì hoï 

khoâng ñöôïc höôùng daãn moät caùch phong phuù. Toâi höôùng daãn haønh höông vôùi hình thöùc sau ñaây: 

- Seõ ôû Hotel ñaëc bieät, gaàn caùc Ñeàn Thôø, ñeå moïi ngöôøi coù nhieàu giôø vaøo Ñeàn Thôø khi vaøo ban chieàu, hoïaêc saùng 

sôùm, muoán caàu nguyeän theâm, chuïp hình rieâng. Caùc Hotel khaùc bao giôø cuõng xa Thaønh Thaùnh. Nhieàu khi ñeán nôi nhö 

Moä Chuùa, gaëp luùc giôø phuïng vuï cuûa Ñeàn Thôø, ngöôøi haønh höông khoâng coù giôø xeáp haøng chôø ñôïi ñeå ñöôïc vaøo. Neáu keït 

xe ban saùng, ban chieàu, thì toång coäng nhöõng ngaøy ôû Jerusalem coù theå thieät maát 1 ngaøy roài. 

Nôi ôû: Hotel trong noäi thaønh Jerusalem, ñi boä maáy phuùt ñeán Moä Chuùa! Taïi Belem, seõ ôû nhaø phaùi ñoaøn Vatican 

vaø Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ vaø Beâneâdict ñaõ ôû. Nghóa laø ngay beân Hang Ñaù Giaùng Sinh, caùch Maùng Coû Giaùng 

Sinh 2 phuùt! Taïi Nazareth, caùch nhaø Ñöùc Meï, nôi Ñöùc Meï ñöôïc truyeàn tin 3 phuùt! Caùc chuyeán naøy ôû gaàn caùc nôi thaùnh. 

Coù theå töï mình ñeán kính vieáng baát cöù luùc naøo mình thöùc daäy, hoaëc ñi nguû treã. Hai nôi ñaëc bieät raát caàn ñeå hieåu Kinh 

Thaùnh vaø lòch söû Do Thaùi maø haàu heát caùc tours khoâng thöïc hieän: Ñöôøng haàm nöôùc Hezekiah vaø Gieáng Giacoùp trong 

laõnh thoå Samari, nôi ngöôøi Do Thaùi khoâng ñöôïc ñeán. 

- Chæ ai muoán thaät söï haønh höông Ñaát Thaùnh môùi neân ñi chuyeán naøy. Chuyeán ñi nhaán maïnh ñeán HOÏC HOÛI KINH 

THAÙNH, GIAÙO LYÙ  VAØ CAÀU NGUYEÄN. Vì theá caàn phaûi GIÖÕ KYÛ LUAÄT NGHIEÂM TUÙC do toâi höôùng daãn, coù theå phaät 

loøng moät soá ngöôøi vôùi taâm traïng deã daõi laø ñi tourist. CHAÂN KHOÛE ÑUÛ ÑEÅ ÑI BOÄ VAØI CAÂY SOÁ MOÄT NGAØY. Ñieàu kieän 

naøy caàn. Xin ñöøng laøm phieàn nhöõng ngöôøi khaùc. Taäp theå khoâng theå chieàu yù moät caù nhaân.  

- Coù nhieàu Travel Agents toå chöùc. Haõy tham khaûo caùch toå chöùc, phí toån. Haõy tìm hieåu ñeå HOAØN TOAØN TÖÏ DO 

LÖÏA CHOÏN. Toâi KHOÂNG môøi chaøo, tìm ngöôøi ñi haønh höông. Moät khi ñaõ quyeát ñònh tham döï chuyeán haønh höông naøy, 

haõy quyeát ñònh vôùi NIEÀM VUI vaø KYÛ LUAÄT. Chaáp nhaän nhöõng gì coù theå xaûy ra ngoaøi yù muoán. Leân ñöôøng trong tinh thaàn 

haøo höùng, tha thieát, caàu nguyeän. Moät khi löôõng löï, phaân vaân thì cuõng xin ÑÖØNG ghi danh.  

Vôùi chöõ kyù xaùc nhaän moïi cam ñoan treân ñaây. Ngaøy ____thaùng _____naêm _____ 

                                           

                                                                                             Kyù Teân _____________________________________  

 

Phuï chuù: Xin qúy vị giữ một bản Đơn Ghi Danh này để tham khảo khi cần. 

Khoâng coù haïn choùt. Khi ñuû ngöôøi thì ñoùng soå nhaän ñôn. Anh chò em seõ nhaän ñöôïc nhöõng höôùng daãn chuaån bò chi tieát. 

Ñòa chæ lieân laïc cuûa linh muïc höôùng daãn: 832-597-9286 (Toát nhaát laø lieân laïc baèng email: keditim@gmail.com). 

 

ÑIAÏ CHÆ LIEÂN LAÏC 

USA Mrs. Cao Thi Bich: caotbich@yahoo.com / 714-277-7712 

Check ñeà teân: HOLY PILGRIMAGES, Inc.  Xin gởi về: 

HOLY PILGRIMAGES, Inc. 

P.O. Box 2675 

Orange, CA 92859 

AÂU CHAÂU Mrs. Leâ Kim Hoaøng : le_kimhoang@hotmail.com  /  Deposit tiền Euro theo hối xuất đương thời.                                                      

BRISBANE Mr. Ken: 041-131-3130 / ken-huynh@hotmail.com 

SYDNEY Mr. Sinh: 043-397-8883 / thiensa@hotmail.com 

MELBOURNE Mrs. Hoa: 043-409-3482 / ngotuyethoa71@optusnet.com.au 

PERTH Mr. Nghieâm: 041-469-3943 / nvnperth@hotmail.com 
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