
 Thư Mời Họp Mặt 

 Năm nay 2022, anh em CCS VL sẽ có cuộc họp mặt vào ngày 30 và 31 tháng 7, 2022 tại 
 Philadelphia, PA. 

 Theo như dự tính ban đầu, cuộc họp mặt này đã được tổ chức vào năm 2021. Nhưng vì 
 tình hình dịch COVID 19 không thuận tiện cho việc đi lại, nên anh em trong ban đại diện quyết 
 định không tổ chức ngày họp mặt. 

 Thế là hai mùa Phục Sinh và  ba mùa Giáng Sinh trôi qua, anh em chỉ có thể nhớ nhau 
 “qua lời kinh nguyện” hằng ngày. Cơn đại dịch có vẻ dịu xuống và tình trạng lây lan không còn 
 trầm trọng như trước. Và như thế, anh em chúng mình sẽ có điều kiện cho Chúa hiện diện giữa 
 chúng ta vì “nơi nào hai ba người họp lại vì danh Ta, thì có Ta ở giữa". 

 Ban đại diện kính mời tất cả anh em CCS VL, nếu có điều kiện, tham gia buổi họp mặt để 
 anh em chúng ta sống lại những kỷ niệm thời thơ ấu, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những vui 
 buồn trong cuộc sống. 

 “Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời……”  và “Về đây anh em ơi cùng nhau ta 
 kết đoàn….” sẽ là những bài ca chúng ta hát cho cuộc họp mặt năm nay. Mong anh em tham gia. 

 Để tiện việc tổ chức, xin anh em liên lạc với các anh Trung, Sơn, Tuyến, Trí, Phùng và 
 Văn. 

 Trung:   631-681-0336 
 Sơn:      832-236-0171 
 Tuyến:  763-221-6021 
 Trí:        949-331-2459 
 Phùng:  714-402-2200 
 Văn:      215-609-6749 

 Thành phố Philadelphia cách thành phố Nữu Ước khoảng 2 tiếng xe bus. Anh em có thời 
 gian có thể tham quan thành phố NY sau buổi họp mặt. 

 Trong niềm tin vào Chúa Quan Phòng, hy vọng chúng ta sẽ có một ngày “tựu trường" 
 trong năm 2022. 

 Mong lắm thay! 


