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Ngày 13-6-2022 

 

Trọng kính Đức Cha Tôma, quý Đức Ông và quý Cha. 

Trước hết, con xin thành thật xin lỗi về sự chậm trễ ghi danh Hành Trình Emmaus IX.  Con 

biết nhiều cha đã hỏi con về ngày này. 

Như đã loan báo trước, Hành Trình Emmaus IX sẽ được tổ chức vào thứ Hai, ngày 17 

tháng 10 đến thứ Năm, ngày 20 tháng 10 năm 2022 tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 

Garland, Texas.  Đây là lần đầu tiên được tổ chức tại vùng Bắc Texas (DFW) nơi có nhiều 

giáo xứ và giáo đoàn Việt Nam.  Xin chân thành cảm ơn cha Chánh Xứ Phaolô Nguyễn Tất 

Hải, CSsR, quý cha và cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã không quản 

ngại và quảng đại hy sinh giúp tổ chức Hành Trình Emmaus cho quý linh mục Việt Nam tại 

Hoa Kỳ. 

Nhờ lòng quảng đại của cộng đoàn dân Chúa trong vùng Dallas và Fort Worth, Hành Trình 

Emmaus này cũng sẽ được tổ chức miễn phí.  Để có sự tự do chọn lựa trong vấn đề cư trú và 

cũng để dễ dàng trong công việc tổ chức, ban Tổ Chức xin quý cha: 

1. Tự lo nơi cư trú.  Ban Tổ Chức cũng đã liên lạc với Hotel để được giá rẻ.  Xin quý cha 

liên lạc hoặc theo weblink trong đơn ghi danh để đặt chỗ ở nếu cần hotel. 

2. Quý vị có thể bay về phi trường DFW International (DFW) hoặc phi trường Love Field 

(DAL).  Phi trường DFW là phi trường lớn của vùng Dallas Fort Worth.  Xin cho ban 

Tổ Chức biết ngày giờ và chuyến bay để dễ dàng đưa đón. 

3. Xin ghi danh sớm để chúng con biết và có thời gian chuẩn bị cho chu đáo. 

4. Quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha có thể liên lạc qua email Liên Đoàn hoặc email 

của Hành Trình Emmaus có ghi trên đơn ghi danh. 

 Con hy vọng quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý cha sẽ bớt chút thời giờ tham dự.  Sự hiện 

của quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý cha sẽ là sự nâng đỡ và hiệp nhất trong tình huynh đệ 

Linh Mục.   

Nguyện chúc Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha, sức khỏe dồi dào, niềm an vui và tràn 

đầy ơn thánh trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu.  

 

Trong Chúa Kitô. 

 

 

        

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu 

       Chủ Tịch 

 


