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Thư Mời 
 

Washington DC, ngày 4 tháng 1 năm 2022 

 

Kính gửi quý Cha Tuyên Úy Trung Ương, Liên Đoàn và Xứ Đoàn, 

 

Kính chào quý Cha trong tình yêu thương cao cả của Đức Kitô. Hy vọng bầu khí của đầu năm 2022 

mang đến cho quý Cha nhiều niềm vui tươi trẻ và hy vọng tươi sáng trong Năm Mới. 

 

Thông lệ hàng năm vào tháng Giêng có buổi họp dành cho quý Cha qua hệ thống Microsoft Teams để 

nối kết tinh thần gắn bó phục vụ với nhau và cũng là cơ hội trình bày với quý Cha những thông tin cần 

thiết của Phong Trào diễn ra trong năm qua.  

 

Buổi họp Tuyên Úy năm nay sẽ được diễn ra trong hai ngày vào giờ khác nhau để quý Cha có thể 

chọn một trong hai ngày họp thuận lợi. Buổi họp này bao gồm tất cả quý Cha Tuyên Úy thuộc Trung 

Ương, Liên Đoàn và Xứ Đoàn. 

 

Ngày 11 tháng 01 từ 3:00 pm – 4:30 pm (EST) 

Tuesday, January 11, 3PM EDT 

Call number: +1 951-405-2752 

Phone conference ID: 551 378 648# 

Teams link: https://url.veym.net/VEYMChaplainsOption1 

 

Ngày 13 tháng 01 từ 6:00 pm – 7:30 pm (EST) 

Thursday, January 13, 6PM EDT 

Call number: +1 951-405-2752 

Phone conference ID: 203 505 464# 

Teams link: https://url.veym.net/VEYMChaplainsOption2 

 

Xin quý Cha gọi vào số hoặc bấm vào link phía trên để vào họp. Trong buổi họp này cũng có sự hiện 

diện của Ban Thường Vụ Trung Ương đế lắng nghe và trình bày với quý Cha những công việc của từng 

ban ngành. Kính mời quý Cha dành chút thời gian để tham dự buổi họp quan trọng nói trên. Xin trân 

trọng cám ơn quý Cha và mong gặp lại đầy đủ vào ngày giờ nói trên. 

 

Trân trọng, 

 

 

 

Lm. Fx. Nguyễn Thanh Bình, SVD   

Tổng Tuyên Úy 
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