Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, Riverdale
Chuyến Hành Hương 2 tuần, qua 4 nước Châu Âu
Ý, Pháp, Bồ Đào Nha, và Tây Ban Nha
Rời Atlanta thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2019. Về lại Atlanta thứ ba ngày 18 tháng 6, 2019.
Điều kiện: Đầy đủ sức khỏe và có hộ chiếu Mỹ có giá trị ít nhất đến tháng 12 năm 2019
Giá trọn gói: $4100 mỗi người, bao gồm vé máy bay, khách sạn, các bữa ăn, xe bus, tips và vé vào
cửa. Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí: Ngày 22 tháng 2, 2019.
Sau khi ghi danh và đóng tiền mua vé thì không hoàn lại nữa. Nếu muốn hoàn lại khi có thay đổi thì
phải mua thêm bảo hiểm khoảng $200.
Xin điền các thông tin bên dưới, ký tên và gởi phiếu này tại văn phòng sơ Maria Nguyễn Thị Bích
Liễu, kèm theo bản photo copy hộ chiếu, ký check trả cho anh Cường Nguyễn là người giúp tổ chức
chuyến hành hương, ($4100 nếu không mua bảo hiểm), ($4300 nếu muốn mua bảo hiểm),
Nếu có câu hỏi xin gọi cha Thơ (404)934-4219 hoặc anh Cường (817)271-5553
Tên người đi hành hương:………………………………………….……………………...…Tuổi……
First name

Middle name

Last name

Địa chỉ…………………………………………………………..………………………………………
Số phone………………………………………….………………………...…………………………..
Cam kết: Tôi hiểu và chấp nhận rằng, tôi và những người tham gia chuyến hành hương này hoàn
toàn tự nguyện. Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam và những người giúp tổ chức hoàn toàn không chịu
trách nhiệm về những bất trắc xảy ra ngoài ý muốn. Chính tôi là người chịu trách nhiệm.

Người đi hành hương ký tên__________________________
Signature

Rời sân bay Atlanta thứ ba ngày 4 tháng 6, 2019
Ngày 5 thứ Tư đến Roma (Viếng 2 nhà thờ)
Hang Toại Đạo
VCTĐ có xác incorrupt không hư nát của thánh Cecilia
Nhà thờ có bàn tay thánh Phanxicô Xavier.
(Xác của ngài bên Ấn Độ, bàn tay này rửa tội cho hơn 300,000 người)
Ngày 6 thứ Năm (5 nhà thờ)
Đền thánh Phêrô ở Vatican (mộ thánh Phêrô, mộ thánh ĐGH JP II, tượng Pieta)
Nhà nguyện Sistine nơi bầu các ĐGH mới, và trần nhà do Michaelangelo vẽ
VCTĐ Đức Bà Cả
Tổng VCTĐ Laterano với Bậc Thang Thánh (Santa Scala) dính 4 giọt Máu Chúa
VCTĐ Thánh Phaolô (mộ thánh Phaolô)
VCTĐ Thánh Lorenzo (mộ thánh Lorenzo) nếu còn giờ
Ngày 7 thứ Sáu (4 nhà thờ)
VCTĐ Thánh Giuse Cupertino (mộ Ông Thánh Bất Đắc Dĩ) (phim The Reluctant Saint)
Nhà thờ nơi giữ bức hình ĐMHCG nguyên thủy
Nhà thờ có Thánh Giá mà Chúa với tay nhận bánh của thánh Marcelino (phim
Marcelino Pan y Vino)
Vòi nước Trevi
Giác đấu trường Colosseum
VCTĐ Thánh A Lê Xù (có gầm thang thánh A Lê Xù náu trọ - Ca vè cụ Sáu…Sinh ra con
một đặt A Lê ...)
Mộ ĐHY Thuận và Bức Ảnh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành (Our Lady of Good Counsel) nếu
còn giờ
Ngày 8 thứ Bảy (3 nhà thờ)
VCTĐ Thánh Janurius (máu của ngài hàng năm loãng ra)
Xác không hư nát của cha Pio Năm Dấu
Phép Lạ Thánh Thể Lanciano
Ngày 9 Chúa Nhật (2 nhà thờ)
VCTĐ Thánh Rita (xác không hư nát và ngài mở mắt ra sau khi đã chết 80 năm, xác bay lên)
VCTĐ Turin nơi giữ khăn liệm Xác Chúa
Ngày 10 thứ Hai (3 nhà thờ)
VCTĐ Thánh Magdalena (mộ thánh Magdalena)
VCTĐ Thánh John Vianey (mộ thánh Vianey, quan thầy các linh mục)
Đền thờ nơi Thánh Tâm Chúa Tỏ Hiện ra với thánh Marguerite Alacoque (xác không bị hư
của St Alacoque)
Nơi Thánh Giuse hiện ra, nếu có giờ
Ngày 11 thứ Ba (5 nhà thờ)
Xác không bị hư nát của thánh Bernadette (Đức Mẹ Lộ Đức)
VCTĐ Thánh Denis (mộ thánh Denis và mộ các vua cùng hoàng hậu của Pháp)
VCTĐ Thánh Tâm Chúa ở Montmartre
VCTĐ nơi giữ khăn voan của Đức Mẹ

Nơi Đức Mẹ Ban Ơn hiện ra với thánh Catherine Labouré (xác không bị hư của thánh
Labouré)
Ngày 12 thứ Tư (3 nhà thờ)
Nhà Thờ Đức Bà Paris
Nhà Nguyện Thánh (giữ Mão Gai Chúa)
Vườn Lục Xâm Bảo
Khải Hoàn Môn
Đi thuyền Bateaux Mouches trên sông Seine
Tháp Eiffel
Place Pigalle với Moulin Rouge
Mộ thánh Mẫu Hậu Helena (người tìm ra Thánh Giá Chúa, Cầu Thang Thánh, ….)
Cung điện Versaille nếu còn giờ
Ngày 13 thứ Năm (3 nhà thờ)
Nhà thờ nơi Chúa Giêsu hiện ra và để lại dấu chân
VCTĐ thánh Martin de Tours
Lộ Đức
Ngày 14 thứ Sáu (2 nhà thờ)
Tắm nước Lộ Đức
Mua kỷ vật
Nhà thờ với Chúa trên Thánh Giá
nhiều lần nhắm mắt lại. VCTĐ Burgos
Ngày 15 thứ Bảy (1 nhà thờ)
Fatima
Nơi Thiên Thần hiện ra với 3 trẻ
Nơi Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ
Mua kỷ vật
Ngày 16 Chúa Nhật (3 nhà thờ)
Phép Lạ Thánh Thể Santarem
Cảnh đẹp ở Lisbon
Nhà thờ 2 vợ chồng thánh Isidore (quan thầy thủ đô Tây Ban Nha, giếng phép lạ)
VCTĐ Almudena (Đức Mẹ Almudena rất linh thiêng)
Ngày 17 Thứ Hai (2 nhà thờ)
VCTĐ nơi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Giacôbê tông đồ (lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra trong
GH)
VCTĐ Toledo
Ngày 18 Thứ Ba, bay về lại Atlanta

GHI CHÚ
1. Đóng $4100 trước ngày 22 tháng 2 (trọn gói). Bay nonstop từ Mỹ sang Rôma, nonstop từ Madrid
về Mỹ.
2. Vé máy bay từ USA sang Âu Châu khứ hồi không quá $1500. Nếu đóng tiền ghi danh trễ và giá
vé tăng hơn $1500. Quý vị phải trả thêm phần vé máy bay quá $1500
3. Tiền đóng và mua vé rồi miễn hoàn lại. Nếu muốn lấy tiền lại phải mua bảo hiểm Travel
Insurance (khoảng $200). Vào squaremouth.com để mua Travel Insurance (website này cho mình
biết giá của 22 công ty bảo hiểm)
4. Nếu mua Travel Insurance, cần xem kỹ trường hợp nào họ hoàn tiền lại, và trường hợp nào họ
không. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu hãng Travel Insurance không hoàn lại tiền.
5. Thông thường tours của Mỹ đi 9 ngày (lịch trình 10
ngày bị mất 1 ngày khi bay từ Mỹ sang Âu Châu). Họ đưa
chúng ta đi viếng từ 12 tới 15 nhà thờ trong 9 ngày.
6. Chúng ta viếng 38 nhà thờ trong đó có 12 nhà thờ
các tours của Mỹ không đưa chúng ta đi viếng. Họ
không đưa chúng ta đi viếng những nhà thờ chữ màu
xanh lá cây trong lịch trình trên
7. Phải đi 2 tours của Mỹ tốn trên $5000 mới có thể viếng
được 2 phần 3 các nhà thờ trong lịch trình này
8. Chúng ta sẽ xem các cảnh đẹp ở thủ đô nước Ý, thủ đô
nước Pháp, thủ đô nước Bồ Đào Nha, thủ đô nước Tây
Ban Nha. Nhiều nơi các tours không đưa mình đi xem.
Chúa trên Thánh Giá hình trên nhiều lần nhắm mắt lại. Lần đầu tiên xảy ra năm 1914, gần đây nhất
năm 2016. Hơn 8000 người đã thấy Chúa nhắm mắt lại trong hơn 100 năm này.

