Thông Báo
Nhân kỷ niệm 40 năm Liên Hiệp
Quốc chính thức thành lập trại ty
nạn Bidong ở Mã Lai năm 1978, và
trại Galang ở Nam Dương năm
1979, Hành Trình Đức Tin phối hợp
với Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam
sẽ tổ chức:

Đại Hội Về Bến Tự Do
từ ngày 1 đến 14 tháng 7 năm
2019 (tức là 2 tuần đầu tiên của
tháng 7 năm tới).
Chuyến đi được tổ chức vào mùa hè nhằm mục đích đưa các cựu thuyền nhân và hậu duệ về
thăm lại đảo Bidong, hay Galang & Kuku, Air Raya. Ngoài việc ôn lại những kỷ niệm buồn vui
của cuộc đời ty nạn, chúng ta sẽ dâng thánh lễ, cũng như cử hành các nghi thức tôn giáo để
cầu nguyện cho các thuyền nhân vắn số, kém may mắn, và tạ ơn Thượng Đế đã cho chúng ta
được sống còn để có ngày hội ngộ với các cựu thuyền nhân trở về từ các Đệ Tam Quốc Gia ở
Úc Châu, Âu Châu & Mỹ Châu.
Xin lưu ý tất cả số tiền thặng dư sau khi Ban Tổ Chức trừ đi các chi phí sẽ được Hành Trình Đức
Tin trao tặng 100% cho Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam để hội từ thiện, bất vụ lợi này có kinh
phí hàng năm cho việc chăm sóc & tu bổ các nghĩa trang của thuyền nhân Việt Nam không
phân biệt tôn giáo vẫn còn nằm lại tại các trại ty nạn Đông Nam Á vì những nghĩa trang này là
bằng chứng hùng hồn tố cáo tội ác tày trời của Đảng Cộng Sản Việt Nam sau biến cố 1975.
Vì tính cách lịch sử và giáo dục của "Đại Hội Về Bến Tự Do" đối với các thế hệ mai sau, Ban Tổ
Chức dự định sẽ mời thêm giới truyền thông dòng chính ở Hoa Kỳ hay Úc Đại Lợi tháp tùng
phái đoàn để quay một cuốn phim tài liệu nói tiếng Anh, ghi nhận lại các hình ảnh trong
chuyến đi nhằm trình chiếu rộng rãi cho công chúng khắp nơi trong năm 2020 nhân kỷ niệm 45
năm biến cố 1975.
Để giúp cho chuyến đi được tổ chức chu đáo, kính mong quý cựu thuyền nhân và hậu duệ
(không phân biệt tôn giáo) ghi danh sớm và đóng tiền giữ chỗ $300/người trước ngày 1 tháng
7 năm nay (2018).
Muốn biết thêm chị tiết về "Đại Hội Về Bến Tự Do" xin vào thăm website:
HanhTrinhDucTin.com HanhTrinhDucTin.com hay gọi số phone miễn phí:
1-8-444-RA-KHOI hay 1-8-444-725-464 và để lại lời nhắn nếu đường dây bị bận.

