
 

 

Đồng Hành-CLC Vùng Trung Tây 

 

THƯ MỜI 
 

1- Cuộc sống luôn đầy ắp những vướng bận của nhiều trách nhiệm! Tôi có bao giờ mơ ước được một lần ra 

khỏi chốn ồn ào, tìm về bầu khí thanh vắng của một khoá Tĩnh tâm Linh thao? 

  

2- Giữa những bon chen của cuộc đời, đã bao giờ tôi mơ ước có một nhóm bạn chân tình để có thể tin tưởng 

chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống? 

  

3- Từ đáy thẳm tâm hồn, trong khắc khoải đi tìm ý nghĩa và hạnh phúc đích thực cho cuộc đời, tôi có bao giờ 

băn khoăn tự hỏi làm sao có được hạnh phúc đích thực cho tôi, cho người bạn đời và cho con cái của chúng 

tôi? 

 

Có thể đây là những ước mơ quí vị đã có trong cuộc đời, hoặc còn đang ươm mơ cho chính mình, cho người 

phối ngẫu, cho những người con, cháu thân thương trong gia đình…  

Trân trọng kính mời quí vị đến tham dự Đêm Hội Ngộ Linh Thao - Thánh Ignatio với chủ đề: 

 

“THEO BƯỚC CHÂN VÀ ƯỚC MƠ CỦA THÁNH  I-NHÃ” 
sẽ được tổ chức vào ngày Thứ BNy 5 tháng 11 năm 2011 lúc 6:30 chiều (*) 

tại nhà hàng Saigon-Maxim 6200 Wilcrest Dr Houston TX 77072 

 
Đêm Hội Ngộ sẽ do Liên Nhóm Đồng Hành-CLC Houston thực hiện nhằm mục đích gây quỹ để hỗ trợ 

những mục vụ của Phong Trào Đồng Hành Christian Life Community (CLC). Sự hiện diện và các đóng góp 

về tinh thần cũng như vật chất của quý vị sẽ giúp Phong Trào Đồng Hành-CLC tiếp tục góp phần phát triển 

hơn nữa vào những mục vụ của Giáo Hội trên các phương diện tâm linh, gia đình và giới trẻ.   

 

Mọi đóng góp của quý vị đều được khấu trừ khi khai thuế lợi tức. Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng 

ân đến quý vị và gia đình. Để biết thêm chi tiết về vấn đề đặt chỗ hay bảo trợ bàn tiệc, xin quí vị vui lòng 

liên lạc với: 

    Anh Nguyễn Ngọc Sơn   ĐT: 832-443-3026 

   Anh Phạm Quang Hải    ĐT: 832-647-5886 

   Anh Hoàng Nhật Tân    ĐT: 281-795-9856 

 

                                                                                                TM. Ban Tổ Chức 

                                                                               Liên Nhóm Đồng Hành C.L.C Houston 

                                                                                                   Nguyễn Ngọc Sơn 

Chương Trình:    6:30 PM:  Quan khách đến - Tiếp tân & hàn huyên  

      7:00 PM:  Khai mạc 

      7:30 PM:  Dạ tiệc - Thực đơn gồm có 8 món ăn hấp dẫn 

      9:00 PM:  Văn nghệ phụ diễn với nhiều tiết mục đặc sắc 

   10:00 PM:  Bế mạc 



 

 

 


