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THƯ MỜI HỌP NGÀY HỘI NGỘ
Trọng Kính Quý Cha và Toàn Thể Quý Thành Viên Ban Thủ Lãnh Phong Trào LMTT 

     Kính thưa quý Cha và quý anh rất quý mến, sở dĩ  có ngày sinh hoạt đặc biệt này được phát động và triệu tập là bởi vì 
nhìn lại bước sinh hoạt của Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm tại Hoa Kỳ đã bẩy năm qua kể từ ngày thành lập đến nay 
tuy rằng đã có được nhiều bước tiến đáng ghi nhận như công tác khai phá và phát động nối kết các Đoàn từ các Giáo Xứ 
các nơi sinh hoạt đơn lẻ quy tụ để cùng kết hiệp với Phong Trào ,khuyến khích giúp thiết lập cấp Liên Đoàn hay cấp Tổng 
Liên Đoàn khi điều kiện cho phép,thêm vào đó với thành quả soạn thảo cuốn Thủ Bản tổng hợp theo yêu cầu thời gian 
thích nghi như hiện nay đã phát hành (2014) cùng với những dự án huấn luyện . . . .Tuy nhiên còn rất nhiều công tác và 
nhu cầu cần thiết rất quan trọng đòi hỏi xúc tiến nên dựa theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Cha Tổng Tuyên Úy Phong 
Trào Paul Phan Quang Cường Ngài muốn tạo điều kiện để cùng trực tiếp chung tay,diện đối diện sinh hoạt phát huy tinh 
thần Liên Minh Thánh Tâm tỏa lan đến mọi tâm hồn yêu mến Thánh Tâm Chúa  như khẩu hiệu của Phong Trào :

“NƯỚC CHÚA TRỊ ĐẾN”

    Kính thưa quý vị, với những lý do nêu trên, con/em với trách nhiệm là Trưởng Phong Trào xin đuợc mạn phép triệu tập 
ngày hội ngộ này lồng trong khung cảnh ngày Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang-Las Vegas kỳ thứ  IX  với chủ đề:

“ CÙNG MẸ TÍN THÁC VÀO LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG”,

từ ngày 21 đến 23 tháng 10 năm 2016.

    Chương trình dược tổ chức như sau:

    Điạ điểm : Đền Thánh Đức Mẹ La Vang-Las Vegas

    Thời gian: Thứ bẩy, từ lúc 9:00am, ngày 22-10-2016.

    Cuộc sinh hoạt này đặt trọng tâm với mục đích như sau :

1. Hàng năm chúng ta có dịp đến kính viếng Đức Mẹ xin Người phù trợ và chuyển cầu cho những công việc chúng ta 
làm lên Thiên Chúa ,cùng Mẹ sống hy vọng ,tín thác vào lòng Chúa xót thương.

2. Ngày hội ngộ, ngày thể hiện lòng mến, phát  huy yêu thương và hiệp nhất, nên MỘT trong sinh hoạt.

3. Cùng nhau soạn thảo kế hoạch  chi tiết để định hướng cho các hoạt động tương lai của phong trào trong năm tới. Sự 
hiện diện đông đủ của tất cả quý vị với các đóng góp cụ thể, và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chắc chắn 
sẽ như một kim chỉ nam giúp Phong trào LMTT Viêt Nam tại Hoa Kỳ có thể phát huy về cả phẩm và lượng.

 Kính mong quý vị cố gắng hy sinh, tích cực tạo điều kiện cho mình , hãy đón nhận và ưu tiên cho việc Chúa như chúng 
ta đã tuyên hứa nguyện trung thành, noi gương dụ ngôn người quản lý trung tín, biết ý chủ mình, như lời Chúa dạy  được  
ghi nhận trong Thánh Kinh. Mong được  gặp và đón nhận những ý kiến xây dựng của tất cả quý vị trong ngày Đại Hội 
Đức Mẹ La Vang tại Las Vegas.

       Trân trọng kính mời và kính  chào trong tình yêu Thánh Tâm Chúa,


