
 

 

17 NGÀY HÀNH HƯƠNG KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA 
MỄ DU (MEDJUGORJE), BA LAN (POLAND),  LỘ ĐỨC (LOURDES) & FATIMA 

Từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10  năm 2017 
$4375.00  KHỞI HÀNH TỪ PHI TRƯỜNG NEW YORK 

***       Tham Dự Giờ Đức Mẹ Hiện Ra Với Thị Nhân Mijana Dragicevi‐Soldo  
***       Tham Dự kỷ niệm đúng 100 năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima (10/13/2017) 

 
• MEDJUGORJE:  Linh địa nơi Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần với 6 Thị Nhân 
• POLAND:  quê hương thánh G.H. GIOAN PHAOLÔ II và là Thánh Địa LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT  
• LOURDES & FATIMA:  LINH ĐỊA MẸ TẠI LOURDES (1858), kỷ niệm đúng  100 năm Mẹ hiện ra tại 

FATIMA (13 tháng 10,1917), BURGOS (Spain) với nhà thờ chánh tòa Gothic đặc biệt tôn kính Mẹ. 
 
ĐẶC BIỆT: CHUYẾN HÀNH HƯƠNG LẦN THỨ V (5th) SẼ DÀNH NHIỀU THỜI GIAN CẦU NGUYỆN, TĨNH TÂM, 
ĐỂ LÃNH NHẬN HỒNG ÂN TRONG NĂM THÁNH KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA  
CÓ HƯỚNG DẪN VIÊN  ĐỊA PHƯƠNG ‐THÁNH LỄ VIỆT NGỮ MỖI NGÀY 
LINH MỤC LINH HƯỚNG:   L.M. Giuse Đặng Xuân Oánh, S.V.D 

L.M. Giuse Nguyễn Nhất Thắng, C.S.s.R 
 
Group Email: ltxchua3pm.memedju@yahoo.com Website: longthuongxotchua‐memedju.org 

https://www.facebook.com/longthuongxotchua‐memedju	
 
Xin liên lạc ghi danh: Ms. Elizabeth Pham (202) 524‐1535 (2) Ms. Thanh Pham (704) 705‐0066 
(3) Ms Tuyết Lê  (512)653‐6697, (4) Mr.  Duy Tân : (402)202‐6689  (5) Vi Thuý (571)762‐2193 
 

     
 
 POLAND: Thăm‐ Divine Mercy ở Lagienwniki ‐ Jasna Gora: Đức Mẹ đen.Krakow's Market 
Square, Wadowic – nơi sinh trưởng của Thánh G. H. Gioan‐Phaolô    

 
 



 

 

     
 
• POLAND:  Quê hương thánh G.H. GIOAN PHAOLÔ II, thánh NỮ FAUSTINA KOWALSKA và 
là Thánh Địa LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
 

     
 
 
 
FATIMA : Tham Dự kỷ niệm đúng 100 năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima; Santarem: Kính viếng 
phép lạ ThánhThể chẩy máu vào thế kỷ thứ 13; 

Thánh TÊRÊSA thành AVILA: Viếng tu viện nơi thánh nữ đã sống, Nữ Tiến sĩ Hội Thánh đầu 
tiên của Giáo hội Công giáo. Thăm bảo tàng viện dành cho Thánh Nữ Têrêsa Avila, nơi còn giữ 
trái tim và cánh tay trái không bị hủy hoại của Thánh Nữ 



 

 

 
MEDJUGORJE: Thăm PODBRDO - BLUE CROSS - Núi Thánh Giá KRIZEVAC - nhà tĩnh tâm Trái 
Tim Đức Mẹ - Viếng tượng Chúa Giêsu chảy dầu - Viếng Ảnh Phép Lạ Lòng Thương Xót Chúa ở 
Surmanci – Tihaljina: tượng Đức Mẹ nổi tiếng: Queen of Peace - và nhiều nơi khác. 
 
MEDJUGORJE : Linh địa nơi Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần với 6 Thị Nhân. 

 (Giá đặc biệt: Tất cả chuyến hành hương 17 ngày chỉ có $4,375.00  USD một người; bao gồm: vé máy bay, xe di 
chuyển, khách sạn, 2 bữa ăn mỗi ngày + tips:  Khởi hành, TỪ PHI TRƯỜNG NEW YORK 

Khởi hành từ các phi trường khác cộng thêm $200.00. Xin ghi danh sớm đủ số người sẽ đóng sổ nhận đơn..   



 

 

17 NGÀY HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH KỶ NIỆM 100 NĂM  
ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA 

MỄ DU (MEDJUGORJE), BA LAN (POLAND),  LỘ ĐỨC (LOURDES) & FATIMA 
Từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10  năm 2017 

$4375.00 + Tips: Khởi hành, TỪ PHI TRƯỜNG NEW  YORK 
     (Bay từ các phi trường khác, tùy theo giá máy bay, cộng thêm $200.00,  

những phi trường nhỏ, có thể hơn $200.00) 
Đặc biệt *** Tham Dự Giờ Đức Mẹ Hiện Ra Với Thị Nhân Mijana Dragicevi-Soldo “ngày 2 tháng 10” 
FATIMA: Tham Dự kỷ niệm đúng 100 năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima; Santarem: Kính viếng phép 
lạ Thánh Thể chẩy máu vào thế kỷ thứ 13, Thánh TÊRÊSA thành AVILA: Viếng tu viện nơi thánh nữ 
đã sống  
 
MỄ DU (Medjugorje)  
 
Ngày 1: Thứ tư ngày 28 tháng 9:  Khởi hành bay qua đêm từ USA phi trường địa phương. Bữa ăn trên máy 
bay. 
Ngày 2, 3, 4, 5: Đến phi trường  Split, nhận hành lý và lên xe bus đến làng Medjugorje khoảng 3 giờ, nhận 
phòng và sẽ ở đây đến ngày 5 tháng 10. Ăn tối và nghỉ ngơi. Chúng ta lần lượt viếng: 
+++Lần Chuỗi,  Chầu Thánh Thể. 
 
1.  Đồi Hiện Ra - PODBRDO ( nơi Đức Mẹ hiện ra đầu tiên 24 -6-1981) 
2. Thánh Giá Xanh BLUE CROSS ( nơi ban ơn đặc biệt và hiện ra với thị nhân Ivan và nhóm cầu nguyện 

của anh) 
3. Leo Núi và Đi Đàng Thánh Giá KRIZEVAC ( núi Thánh Giá xây dựng năm 1933 kỷ niệm 1900 năm 

cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu; Thánh Giá có chứa đựng gỗ thánh giá thật) 
4.    Viếng nhà tĩnh tâm Trái Tim Đức Mẹ, còn gọi là Lâu Đài ( nhân chứng hoán cải kỳ diệu qua Patrick 

and Nancy Latta) 
5. Viếng tượng Chúa Giêsu Phục Sinh chảy dầu/ nước 
6.  Gặp IVO JURICIC (chứng nhân và lời tiên tri của Đức Mẹ nói về anh ta) 
7.   Viếng và dự Thánh Lễ chữa lành ở nhà nguyện Ảnh Phép Lạ Lòng Chúa Thương Xót Chúa ở 

Surmanci. 
8.  Viếng Tihaljina (tượng Đức Mẹ nổi tiếng- Nữ Vương Hòa Bình) 
 
BA LAN  (Poland – Divine Mercy): (Ngày 5 tháng 10, đúng  Ngày Lễ Nhớ của Thánh Nữ Faustina 
Kowalska, Thánh Nữ Faustina sinh ngày 25/8/1905 ở Glogowiec, nước Ba Lan và qua đời Ngày 5 tháng 10, 
tại Cracovia năm 1938, lúc mới có 33 tuổi. ) 
 
Ngày 6, 7, 8, : Thăm- Divine Mercy ở Lagienwniki - viếng Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, nhà 
nguyện Thánh Nữ Faustina Kowalska, Jasna Gora: Đức Mẹ đen, Krakow's Market Square,  Kalwary - 
Wadowic – nơi sinh trưởng của Thánh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 
 
LỘ ĐỨC  (LOURDES) 
 
Ngày 9, 10, 11,. Viếng Đền Thánh Lourdes (Lộ Đức) : Thánh Lễ, rước kiệu, lần chuỗi, tắm suối Đức Mẹ, xin 
ơn chữa lành. Chầu Thánh Thể. 
Ngày 12: Viếng thăm tu viện nơi Thánh Nữ Teresa thành Avila, (nước Tây Ban Nha) đã sống. Thăm bảo tàng 
viện dành cho Thánh Nữ Têrêsa Avila, nơi còn giữ trái tim và cánh tay trái không bị hủy hoại của Thánh Nữ. 



 

 

 
FATIMA:  Đặc biệt: Tham Dự đúng ngày 13 tháng 10, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima  
Ngày 13,14, 15: Thánh Lễ, cầu nguyện canh thức tại Fatima, tham dự các chương trình kỷ niệm Đức Mẹ hiện 
ra. (lần chuỗi, đốt nến, rước kiệu kính Đức Mẹ Fatima tối 13 tháng 10,  có chầu Thánh Thể suốt đêm) 
 
Ngày 16:  SANTAREM (Portugal):  Viếng PHÉP LẠ THÁNH THỂ THẾ KỶ XIII,  
 
Ngày 17: Sáng sớm đến phi trường Lisbon để trở về Mỹ (USA). 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

17 Days‐ SPECIAL 100th ANNIVERARY OF OUR LADY OF 
FATIMA PILGRIMAGE 

Medjugorje, Poland, Lourdes, & Fatima 
September 29 – October 15, 2017 

 (Medjugorje):  PARTICIPATE in an APPARITION of the BLESSED MOTHER on October 2, 2017 with 
VISONARY Mirjana Dragicevic‐Soldo at the Blue Cross in Medjugorje. 

         (Fatima): Participate on the exact day, October 13, 100th anniversary apparitions 
 of Our Lady of Fatima. 

Special Price:  $4375.00,  Departure from New York. 
Other airport add (+) $200.00, small airport might be higher 

*** Highlight*** spend time in prayer, meditate, engage with the Bible and embrace God’s mercy 
 

Chaplains:        L.M. Giuse Đặng Xuân Oánh, S.V.D 
L.M. Giuse Nguyễn Nhất Thắng, C.S.s.R  
“Daily Mass in English & Vietnamese” 

 
Medjugorje (Croatia)  
 
Day 1: Wednesday, September 28 - Depart USA: Board your overnight transatlantic flights from your home town.  
Meals are served on board.  
Day 2, 3, 4:  Early morning arrival in Europe where you will board your flights(s) to Dubrovnik, Split, or Sarajevo. 
Upon arrival you will find your luggage and exit the baggage claim into the arrivals hall where you will be greeted by a 
tour guide and/or driver. You will be escorted to the vehicle which will then take you on the 2 1/2 – 3 hours drive to the 
village of Medjugorje . Experience the beauty and peace of this simple village. During your stay in Medjugorje you will 
have the opportunity to share faith with pilgrims from all over the world. Our local guide will accompany us throughout 
your stay. 
1.      APPARITION HILL - PODBRDO (where the first apparitions of Our Lady took place) 
2.      BLUE CROSS (special place of graces and apparitions to the visionary Ivan with his prayer group) 
3.      KRIZEVAC (the mountain of the Cross built on 1900's anniversary of Jesus Passion and Death and pray the   
Stations of the Cross; that high cross containes a relic from the Cross of Jesus Christ given by the pope) 
4.      VISIT OUR LADY OF THE SACRED HEART(RETREAT HOUSE) OR KNOWN AS CASTLE (amazing 
testimony of conversion by Patrick and Nancy Latta) 
5.  VISIT STATUE OF RISEN CHRIST (exuding water) 
6. MEETING WITH IVO JURICIC (TESTIMONY AND PROPHECY OF OUR LADY REGARDING HIM) 
7.  Surmanci, Holy Mass in Divine Mercy chapel and HEALING Prayer after Mass. 
8.  Visit Tihaljina (famous statue of our lady- Queen of Peace) 
 



 

 

Poland, Divine Mercy 
Day 5: Leaving Medjugorje at about 8:00 am, transfer to hotel in Austria, overnight and following morning 
on Oct.4th our pilgrimage will continue to Krakow, Poland!   
 
Day 6 – AUSTRIA – KRAKOW  
Today, another long drive to Poland, to Krakow. On the way to Krakow we will stop for the visit to the 
birthplace of St. John Paul II – Karol Woytila! Arrival to Krakow in the afternoon! Check in to hotel, 
city tour of Krakow, dinner! 
 
Day 7 – KRAKOW – DIVINE MERCY – Oct. 5, 2017, Saint Faustina’s feast day “Faustina died at the age of 33 
on 5 October 1938. She was buried on 7 October and now rests at the Basilica of Divine Mercy in Kraków, 
Poland”. Visit to the Divine Mercy Convent! Just little bit outside the Krakow amazing story about the St. Faustina and 
her visions of Christ. Late in the afternoon brief tour of Old Krakow and Royal town of  Wawel. At the end of the day 
we are back to our hotel. 
 
Day 8 – KRAKOW –– CZESTOCHOWA – KRAKOW  
Whole day excursion to Czectochowa, Jasna Gora Monastery! Here we will hear the story of Poland & 
Catholic history of the country! Holy Mass and prayer before the famous icon of the Black Madonna 
before some free time in the most popular Polish Sanctuary! Return to Krakow. 
 
Day 9 – KRAKOW – LOURDES  
Today we will leave Poland, flight to Lourdes – upon arrival to Lourdes, time permitting, group can 
participate in the Candlelight Procession and Rosary prayer to Our Lady of Immaculate Conception! 
Hotel in Lourdes! 
 
Day 10 – LOURDES  
Tour of the shrine and town of Lourdes! Visiting the Grotto of Massabielle where Blessed Virgin 
appeared 18 times to Bernadette Soubirous in 1858. Group will also see The Baths, The Basilica of 
Immaculate Conception and Crypt, The Bolly Mill in Rue Bernadette Soubirous, “Cachot”, a jail where 
Bernadette lived with her family in great poverty at the time of the apparitions. Afternoon and time 
for lunch will be on your own. Free afternoon until dinner and in the evening group can participate in 
the candlelight Marian procession starting every day at 9:00 pm. Lourdes hotel, dinner and last night 
in the Shrine of the Immaculate Conception! 
 
DAY 11 LOURDES  
Today you will have free day for your own personal devotions, shopping of the religious articles! In 
the evening group can participate in the candlelight Marian procession starting every day at 9:00 pm. 
Lourdes hotel, dinner and last night in the Shrine of the Immaculate Conception! 
 
Day 12 LOURDES – AVILA (or near Avila)  
Upon arrival in Alba de Tormes, our group will attend the Holy Mass at this Carmelite Monastery where Saint Teresa 
Avila died and was buried. Following Mass, we will visit the museum dedicated to St. Teresa of Avila, which also holds 
her incorrupt heart and left arm. Visit of the Incarnation Convent, where St. Teresa became a Nun. 
 
Day 13 AVILA – FATIMA (Alcobaca) 
After breakfast we are in Burgos for City tour and holy mass in Burgos before we leave for Fatima, hotel 
about 1 hour from Fatima! Upon arrival to hotel we will immediately check in to our hotel and prepare 
for the great three days of prayer and devotions to Our Lady of Fatima! 
 
Day 14 ALCOBACA – FATIMA ALJUSTREL VALINHOS 
Visit of places connected to the apparition in Fatima, tiny village Aljustrel, home of visionaries, 
pasturage at Valinhos where Our Lady also appeared and to the Cova da Iria, the actual place of the 
apparition where Our Lady of Fatima gave a message to the world through Jacinta, Francisco and Lucia. 
Holy Mass in one of the chapels in the Shrine. Dinner and overnight stay in Fatima. 



 

 

 
Day 15 – ALCOBACA – FATIMA, Oct. 13, 2017 – ANNIVERSARY CELEBRATION 
Free day in Fatima. We will attend the celebrations of the Anniversary of the apparition of Our Lady of 
Fatima! In the afternoon, or late morning group will leave for visit to most popular Eucharistic Miracles 
in Europe - Santarem! After visit return to Fatima for last evening with Our Lady of Fatima. 
Day 16 – FATIMA – LISBON 
This morning we will leave our hotel, Alcobaca and Fatima and head to Lisbon! On the way to Lisbon 
we will stop in Santarem – Eucharistic Miracle Sanctuary! After brief visit here & prayer pilgrimage will 
continue to Lisbon. On the way to Lisbon we will have a lunch break and then local guide will take us 
for the city tour of Lisbon. Here this afternoon we will visit the Cathedral of Lisbon ans the nearby the 
place of the brth of St. Anthony, today St. Anthony church is built over the house! At the end of the 
day little free time before the dinner and checking to hotel! 
 
Day 17 – LISBON, Oct. 15, 2017 
End of the pilgrimage - morning transfer to Lisbon Airport, flight back home! 

 
 
 

Website: longthuongxotchua-memedju.org 
https://www.facebook.com/longthuongxotchua-memedju 

 



 

 

REGISTRATION AGREEMENT  
ĐƠN GHI DANH  

Xin vui lòng đọc kỹ trước khi điền đơn này 
 

Please read carefully before fill up this form 
17- SPECIAL 100th ANNIVERARY OF OUR LADY OF FATIMA PILGRIMAGE 

(Medjugorje):  PARTICIPATE in an APPARITION of the BLESSED MOTHER on October 2, 2017 with 
VISONARY Mirjana Dragicevic-Soldo at the Blue Cross in Medjugorje. 

         (Fatima): Participate on the exact day, October 13, 100th anniversary apparitions 
 of Our Lady of Fatima. 

September 29 – October 15, 2017 
BAY TỪ CÁC PHI TRƯỜNG NGOÀI New York,  GIÁ VÉ MÁY BAY CỘNG THÊM (+) $200.00 USD 

*** những phi trường nhỏ (FSM, AR, OMA) có thể hơn $200.00.  
 
 
 

Departure airport /Khởi hành từ phi trường … ……………………………………………………………….USA 
 
Full name of the 1st person (name as it is appear on passport)…………………………………………………..…     

  
US Passport:………………………Exp Date……………………DOB:……………………………………………. 
 
Gende/ Giới Tính:.. Male/ Nam …… Female/ Nữ ………………………………………………………………….. 

  
Full name of the 2nd person (as appear on your passport)…………………………………………………………. 

  
US Passport: ……………………   Exp Date……………………DOB:……………………………………………...    
 

 
Current address:/ Địa Chỉ hiện tại …………………………………………………………………………………. 

  
Home phone/ Cell: ………………………………………Email:……………………………………………………….. 

 
Alternate Phone #.............................................................................................................................................................. 

 
Room Occupancy: Double --------------------------------Single………………………………………………………… 
 
Roommate Name…………………………………………………………………………………………………………. 

  
Health statue:… Good…….Bad      Emergency Contact Name/phone………………………………………………. 
 
Tình trạng sức khỏe   …...... Bình thường ……. Bệnh………….. Phone Khẩn cấp:……………………………….. 
 

Please accept my registration of 17 days pilgrimages.  
 

Please Deposit $2500.00 /or full payment  (hoặc trả hết số tiền) 
Balance of payment is due 50 days prior to departure 

 Make check Payable to:  
Hien Nguyen 
P.O. Box 332  

Annandale, VA 22003 
 
 

Date:………../………/ 2016            Signature(s)  1: ………………………              2:……………………. 



 

 

 
 Please detach the below portion for your record  

 
* The cost 19 days pilgrimage trip: $4,375 USD/ PP (departure from New York airport)  is  for covering the Air 

ticket, Transfer, Room, 2 daily  Meals  
Single Room/ 1 người  thì thêm: add(+) $550.00   

 
Note: Departure from other airports  add (+)  $200.00.  Smaller airport might be higher. 

*  Add tips / gratuities for tour guides, bus drivers, portage, restaurant & hotel staff.  
Approx. $10.00 - $12.00 per day. 

Mỗi ngày, mỗi người sẽ cho tiền tips cho hướng dẫn viên, tài xế xe bus, nhà hàng, khách sạn, khoảng chừng  
$10 - $12 usd mỗi ngày  

* Tour Conditions/ Payment/ Insurance: Must be US citizens. The senior who are over 70 year-old may need to 
accompany. 

 
Điều kiện để hành hương: cần US passport còn hạn trên 6 tháng. Bảo Hiểm sức khỏe mua riêng. Người trên 70 tuổi 

nên có người đi kèm nếu cần 
 

Once the airline tickets are issued, they are fully non- refundable/Hãng máy bay sẽ không trả lại tiền,  
sau khi đã mua vé máy bay . 

 
Please register as soon as possible. 

 
 Cancellation:  Cancellations received 60 days prior to departure are subject to a fee of 50% of tour cost (except 
airline ticket), 59-10 days, 75% of tour value. Less than 9 days before departure NO REFUND for the Land 
Portion. The above conditions apply to all cases cancellations regardless of causes.  

 
* We are not responsible for sick / accidents, damages, baggage losses or delays for any reasons during the trip. 

 
Chúng tôi không có trách nhiệm về chi phí đau yếu, tai nạn,  

hành lý mất hay bị trì hoãn vì bất cứ lý do gì trong khi hành hương. 
 

Bảo Hiểm sức khỏe mua riêng 
* Travel insurance (Optional):  Contact the Allianz Travel Insurance www.allianztravelinsurance.com/ 

 1-800-284-8300. 


