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Phiếu Ghi Danh. 
Khóa Song Nguyền Căn Bản #690 Ngày 7, 8 và 9 tháng 7 năm 2017. 

 
Khóa #690, 2017. 
Thời gian: Từ 6g chiều thứ Sáu ngày 7 đến 6g30 chiều Chúa Nhật ngày 9 tháng  7 năm 2017. 
Địa điểm: Nhà thờ Thánh Matthew 

16079 88th Avenue, Surrey, BC V4N 1G3 Canada.  Đt: (604) 589-2448 
Chi phí: CAD$250 / mỗi cặp vợ chồng tham dự khóa.  Không nghỉ lại đêm. 
Tên họ.  Xin vui lòng ghi rõ họ, tên và tên Thánh (nếu có, ví dụ : Giuse Lê Minh Trường ). 
 Tên Thánh: Họ tên: Tuổi: 
Chồng:    
Vợ:    
Địa chỉ liên lạc. 
Số nhà:  Tên đường:  
Thành phố:  Tỉnh và mã bưu điện:  
Điện thoại:  Điện thư:  
Ngày cưới. 
Ngày cưới: Ngày      tháng       năm Tại nhà thờ:  
Phép Hôn Phối ngày: Ngày      tháng       năm Do linh mục:  
Ghi danh. 
* Xin Ban tổ chức ghi tên chúng tôi vào danh sách học viên tham dự khóa Song Nguyền Căn Bản #690, 2017. 
Người giới thiệu (nếu có):  
Ngày tháng năm:  
Chữ ký (vợ hoặc chồng):   

Tên người ký:  
 
Ghi chú: 

Biên Nhận. 
* Để chuẩn bị chu đáo cho khóa #690, xin vui lòng đóng lệ phí chung với Phiếu Ghi Danh. 
* Xin người nhận điền vào các ô bên dưới, cắt ra và đưa phần Ghi chú và Biên Nhận cho người ghi danh.

Cám ơn. 
Người nhận:  Số tiền:  

Người ghi danh:  Ngày tháng năm:  
 

 

* Xin vui lòng điền thông tin đầy đủ vào mọi mục trong Phiếu Ghi Danh. 
* Phiếu Ghi Danh và lệ phí có thể nộp như sau: 

i. Đăng ký và trao tận tay: cuối nhà thờ Thánh Matthew trước và sau mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật (xin 
gặp chị Ngọc hoặc chị Mỹ Linh tại bàn thông tin). 
ii. Gửi đường bưu điện: Ngân phiếu xin vui lòng viết tên người nhận là “Our Lady of Lavang”.  Phiếu 
Ghi Danh và ngân phiếu xin gửi về địa chỉ:  

Ngoc Huynh 
15642 92th Avenue, Surrey BC V4N 2X1, Canada. 
Tel.: 778-995-2758 

* Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc: 
 i. anh Thọ: (604) 723-2497, tony@tonytrandiamond.com.  
 ii. chị Ngọc (778) 995-2758, maryhuynh17@hotmail.com. 

iii. anh Châu: (604) 779-7485,  trhbme1@yahoo.com. 
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Vài nét giới thiệu về  
Khóa Song Nguyền Căn Bản #690 ngày 7, 8 và 9 tháng 7 năm 2017,  

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. 
 

I. Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. 

Do linh mục Phê-rô Chu Quang Minh, S.J. sáng lập tại Hoa Kỳ năm 1986.  Dưới sự hướng dẫn 
trực tiếp của linh mục sáng lập Phê-rô Chu Quang Minh, S.J. và linh mục Fx. Trần Quốc Tuấn, 
cùng với sự cộng tác của các trợ nguyền, đã phát triển và nhân rộng tới nhiều quốc gia.  Tính tới 
cuối năm 2017, Chương Trình đã tổ chức gần 700 khóa học, đa số là khóa Song Nguyền Căn 
Bản, cho gần 40,000 ngàn khóa sinh tại Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật, Việt Nam và các nước châu 
Âu.  Ngoài ra Chương Trình còn thành lập điều hành nhiều trạm phát thuốc miễn phí Song 
Nguyền cho người nghèo ở 3 miền của Việt Nam. 

II. Khóa Song Nguyền Căn Bản #690, năm 2017. 
1. Mục đích: 

- Tăng cường hạnh phúc và cảm thông cho tất cả các cặp vợ chồng trong mọi 
lứa tuổi. 

- Những cặp vợ chồng đang đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc, sẽ đầm ấm, vui vẻ, 
hạnh phúc hơn. 

- Những gia đình căng thẳng, gặp khó khăn, sẽ Thông cảm để mong được hòa 
hợp lại. 

- Biết cách giáo dục con cái hữu hiệu hơn nhờ cư xử theo tâm lý và theo Kinh 
Thánh.  

2. Ích lợi: 
- Thêm vui tươi, Phấn khởi trong gia đình và trong công việc làm. 
- Ngủ ngon hơn.  Hai vợ chồng thay vì cau có, sẽ mỉm cười, thông cảm với 

nhau hơn. 
- Con cái dễ thương hơn, không nguyên vì con thay đổi mà mình có cái nhìn 

mới về con cái, mình đổi mới, nên con cái thay đổi theo. 
3. Thành Phần tham dự: 

- Các cặp vợ chồng thuộc mọi lứa tuổi. 
- Khi tham dự, điều căn bản là có cả hai vợ chồng. 

4. Thời gian và địa điểm: 
- Từ 6g chiều thứ Sáu ngày 7 đến 6g30 chiều Chúa Nhật ngày 9 tháng 7 năm 

2017. 
- Tại nhà thờ Thánh Matthew, 16079 88th Avenue, Surrey, BC V4N 1G3 

Canada.  Đt: (604) 589-2448. 
5. Tổ chức và hướng dẫn: 

- Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang, giáo xứ Thánh Matthew, Surrey BC. 
- Dưới sự hướng dẫn của LM Peter Chu Quang Minh S.J. Tiến sĩ Tâm Lý. Một 

nhà Tâm Lý Học kinh nghiệm về đời sống Hôn nhân và Gia đình. Sáng Lập 
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. 

6. Liên lạc và Ghi danh: 
- Mọi thông tin về khóa #690 và thủ tục ghi danh, xin vui lòng liên lạc:  

i. anh Thọ: (604) 723-2497, tony@tonytrandiamond.com.  
ii. chị Ngọc: (778) 995-2758, maryhuynh17@hotmail.com. 
iii. anh Châu: (604) 779-7485,  trhbme1@yahoo.com. 
 


