
 

    Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, 

chúng   con đại diên cho Hội 

CCSLSQN/HN xin kính 

chúc Quí Cha và Quí Anh 

Chị hƣởng đƣợc một ngày lễ 

thật vui, thật hạnh phúc và 

tràn đầy lòng biết ơn bên 

những ngƣời thân yêu của 

mình.  

          Thƣơng mến 

 
   Thay mặt Hôi CCSLSQN/HN 

 Simon Nguyễn Xuân Sƣơng 

Chút Suy Tư 

Lễ Tạ Ơn lại về trên quê hƣơng thứ hai 

của những ngƣời tỵ nạn. Trƣớc hết chúng 

ta cùng nhau cảm tạ Hồng Ân của Chúa 

đã cho chúng ta một trời mới đất mới, một 

quê hƣơng tự do và ấm áp tình ngƣời. Thứ 

đến, cảm tạ Lòng Nhân Từ của Chúa đã 

ban cho chúng ta và gia đình đƣợc môt 

năm mạnh khỏe và bình yên. 

 Trờ về nguồn gốc của Lễ Tạ Ơn 

chúng ta thấy hoàn cảnh của Ngƣời Việt 

chúng ta không khác gì nhóm ngƣời da 

trắng đến Mỹ vào thế kỷ thứ 17. Nhóm 

ngƣời nầy cũng bị bách hại và đã vƣợt 

biển đến Mỹ, họ đã đƣợc thổ dân Da Đỏ 

chỉ dẫn cách trồng tỉa, chăn nuôi để có 

thƣc phẩm sinh sống. Đƣợc vụ mùa, họ  

họp cùng nhau lại, tạ ơn Chúa cho họ 

sống sót trên một đất nƣớc tự do. Ngƣời 

Việt của chúng ta cũng thế. Bị bách hại, 

mất hết quyền tự do căn bản của con 

ngƣời, chúng  ta cũng vƣợt biển, vƣợt qua 

bao gian lao, tù tội, để đến đƣợc bến bờ tƣ 

do, đƣợc các Giáo Hội bảo trợ, lo lắng 

cho chúng ta cho đến khi chúng ta có thể 

tự lo đƣợc cho mình. 

 Chúng ta có bao giờ nghĩ lại đọan 

đường gian lao đó để hướng lòng về 

Chúa, dâng kinh tạ ơn và cầu nguyện cho  

những ngƣời dân và đất nƣớc đã nuôi 

dƣỡng mình ? Lễ Tạ Ơn hàng năm nhắc 

nhở chúng ta về lòng biết ơn đó. Ƣớc gì 

trong Thánh Lễ Tạ ơn, mỗi ngƣời chúng 

ta cùng hƣớng lòng về Chúa, dâng lời Tạ 

Ơn và cầu nguyện thật sốt sắng cho một 

đất nước và môt dân tộc đã thay Chúa 

cõng chúng ta trên lƣng để vƣợt qua 

những giây phút nguy nan trong cuộc 

sống. 

 Xin tinh thần Tạ ơn trong ngày lễ 

nầy, hiện diện trong tim của mỗi ngƣời và 

len lõi đến từng gia đình trong khi chúng 

ta quây quần bên nhau, cho nhau những 

nụ cƣời và những nụ hôn 

ấp áp tình ngƣời. 

Tui buồn trước nỗi 

vui  của người ta 

                  Chúng con cần sự Cầu nguyện và đóng góp cho  Hành Hương Về Nguồn 



DỰ TRÙ CHUYẾN ĐI VIỆT NAM   

 2018 

      Từ ngày 20/7/2018 – 30/7/2018 

 

Ngày 22 - Sài gòn đi Nha Trang 

Ngày 23 - Nghỉ tại Nha Trang. Tắm    

biển và  thƣởng thức hải sản. 

Ngày 24 - Ra Tuy Hòa, cơm trƣa. 

Viếng Mộ Thánh Andre Phú 

Yên tại  Mằng lăng, sau đó về 

Qui Nhơn tham dự Hội Ngộ về 

Nguồn. 

Ngày 25- về Làng Sông-Nƣớc mặn-

Đền Thánh Cuanot Thể-Andre 

Kim  Thông.        

Ngày 26- Tham dự Thánh Lễ Bế 

Mạc Năm Thánh. Tiệc chia tay. 

Ngay 27- Thăm thắng cảnh Eo Gió 

và Kỳ co 

Ngày 28- Đi Buôn Mê Thuột. 

Ngày 29- Thăm các thắng cảnh    

 Buôn Mê Thuột 

Ngày 30- Về Sài gòn- Tiệc mừng 30 

năm ngày lập Hội- Bế mạc- 

Chia tay. 

 

Tổng cộng 9 ngày: Từ thứ 3 ngày 

22 – Thứ 3 ngày 29/7/2018 

CHI PHÍ: 

 -Ăn, ở. Xe và linh tinh: 

            $ 800.000 VN  X  9 ngày =  

 $7,200,000 VN     

   (Khoản $360 US/ 1 người). 

  Mục Đích: 

   - Tham dự Thánh Lễ bế mạc Năm    

 Thánh tại Qui Nhơn.                           

      -  Tham dự Đại Hội Về Nguồn sau 4  

 năm. 

      -  Mừng 30 năm ngày thành lập Hội 

 CCSLSQN/HN 

 

       Ban tổ chức: 
     Linh Hướng: Lm Khuê 

             Lm John Nguyễn 
 (con a/c Nguyễn Lƣơng ) 
    Trưởng đoàn:            Ng Sƣơng 

     Phó trưởng đoàn:     Ng Đình Sang 

    Thủ Quỉ:         Nguyễn Sỹ Hùng 

     Quay phim:         Ng Đình Sang. 

     Chụp Hình:        Võ Đình Hoa. 

 

         Đóng 1/2 số tiền để giữ chổ.    

Thời hạn:         24/11/2017 - 19/3/2018 

Liên lạc:    
    Ng Sƣơng: (714) 467-8564,          

          suonguyen87@aol.com. 

    Sỹ Hùng  : (714) 600-9614,  

          sihung58@yahoo.com. 

 

Quí Cha và Quí Anh Chị thân mến, 

    Thời gian không thể chờ đợi 

chúng ta đƣợc nữa, Hội của chúng ta 

đa số hôi viên đều vào tuổi “thất 

thập cổ lai hy” rồi. Con nghĩ đây 

cũng là dịp may hiếm có để chúng ta 

cùng nhau về thăm lại ngôi trƣờng 

xƣa, nơi đã một thời chúng ta đƣợc 

giáo dục nên ngƣời, đƣợc hƣởng 

Hồng Ân của Chúa trong Năm 

Thánh để chuần bị cho đời sống sau 

khi mãn phần, lại đƣợc cùng anh chị 

em  đi đây đi đó thăm lại quê hƣơng 

sau thời gian xa cách và có thời gian 

vui bên nhau để ôn lại những ngày 

tháng cũ… 

 Xin mỗi ngƣời đọc 1 kinh 

Kính Mừng mỗi ngày để cầu nguyện 

cho chuyến đi của chúng ta đƣợc 

sinh  nhiều hoa trái. 

 Ƣớc mong gặp Quí Cha và 

Quí Anh Chị trong chuyến Hành 

Hƣơng Về Nguồn nầy. 

 Thân mến. 

 Ban Tồ Chức. 

NÊN NHỚ: 

Một Kinh Kính Mừng là mỗi giọt dầu cho ngọn đèn của Hội đƣợc 

tháp sáng 


