CÔNG ĐÔNG PHO TÊ VIÊT NAM TAI HOA KY
10161 Bolsa Ave. #105A - Westminster, CA 92683 (714) 965-0777
Email: phote@photevnusa.org

Hân Hoan Chào Mừng
ĐẠI HỘI PHÓ TẾ VIỆT NAM - KỲ VII
ĐẠI HỘI PHÓ TẾ VIỆT NAM
KỲ VII

“Ai là Mẹ tôi,
Ai là Anh Em tôi”

Chủ Đề:

“Ai là Mẹ tôi?
Ai là Anh Em tôi?”

Mục Đích:

Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima
Gặp gỡ, chia sẻ mục vụ, tạo tình thân ái, liên kết huynh đệ
Từ ngày 13 đến 16 tháng 7 năm 2017
Saint Jeanne De Lestonnac
16791 East Main Street
Tustin, California 92870

Đến với Đại Hội Phó Tế ngoài việc gặp gỡ, chia sẻ mục vụ, tạo tình thân ái, liên kết huynh đệ... chúng ta
còn có dịp đi hành hương nhà thờ cổ San Juan Capistrano một trung tâm truyền giáo thứ 7 trong 9
trung tâm dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, từ San Francisco đến San Diego do Thánh Junipero Serra
(1713-1784) thành lập vào ngày 1 tháng 11 năm 1776, và là một trong số 21 trung tâm truyền giáo ở CA.

Ngoài ra chúng ta cũng có dịp đi tham quan Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral) và cũng
thường được gọi là Nhà Thờ Kiếng (Crystal Cathedral) tọa lạc tại thành phố Garden Grove trong một
khu đất rộng 34 mẫu là một tập hợp nhiều kiến trúc trang nghiêm lộng lẫy (có tất cả 7 cao ốc và hơn
10,000 khung kiếng). Nhà Thờ Kiếng là kiến trúc chính với hình thể ngôi sao 4 cánh có chiều dài 400
feet, ngang 200 feet và cao 128 feet, kiến trúc bằng kính pha lê, nhìn từ xa phản chiếu ánh mặt trời lấp
lánh. Ðặc biệt với một phần bức tường kiếng có thể mở ra thông với không khí bên ngoài và tín hữu
đứng ngồi ngoài sân cũng có thể tham gia thánh lễ.

PHIẾU GHI DANH
ĐẠI HỘI PHÓ TẾ VIỆT NAM HOA KỲ - KỲ VII
Họ và Tên
Phó Tế/Ứng Viên: __________________________________________________________________
Phu Nhân: ________________________________________________________________________
Địa chỉ: __________________________________________________________________________
Số điện thoại và email: ______________________________________________________________
Giáo xứ: _______________________________ Giáo Phận: _______________________________
Lệ phí ghi danh cho 3 ngày:

[ ] $500 (couple)

[ ] Không cần phòng $125 (single)

[ ] $275 (single)
[ ] Cần đưa đón từ phi trường

Chi phiếu hoặc Money Order xin đề: Phó Tế Jerry H Đào
và gửi về: Phó tế Joseph Nguyễn Ánh
10161 Bolsa Ave., #105A, Westminster, CA 92683

Hạn chót ghi danh: Ngày 30 Tháng 4 Năm 2017
Điện thoại liên lạc hoặc gởi email: Joseph Nguyễn Ánh - (714) 965-0777 – anhditru@gmail.com
Vũ Anh (805) 415-3198 hoặc Nguyễn Đức Tuấn (714) 554-5304

