
 

Chương Trình Hành Hương Đại Hội Thánh Mẫu 2015 

và thăm viếng The Great Passion Play 

 

Thứ Hai 3 tháng 8 năm 2015 
- 9:00AM Thánh Lễ tại Giáo Xứ Mẹ Việt-Nam 
- 10:00AM Khởi hành 

Thứ Ba 4 tháng 8 năm 2015 
- 10:00AM đến Great Passion Play Nghỉ ăn uống tới 12 giờ 
- 12:00 – 4:00PM Holy Land Tour at Great Passion Play 
- 4:00PM – 8:30PM nghỉ ngơi ăn uống  
- 8:30PM – 10:15PM The Great Passion Play Performance 
- 10:15PM về khách sạn nghỉ  

Thứ Tư 5 tháng 8 năm 2015 
- 10:00AM đến Dòng Đồng Công 
- 7:00PM Thánh Lễ Kính Thánh Cả Giuse 

Thứ Năm 6 tháng 8 năm 2015 
- 7:00PM Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu 2015 



-  

 
 
Sự kiện thực hiện bắt đầu với sự sống lại của Lazarô và tiếp tục đến cuộc Khải Hoàn của Chúa Kitô 
vào Jerusalem gọi là Chúa Nhật Lễ Lá. Trong quá trình thực bạn sẽ chứng kiến những sự kiện quan 
trọng hàng đầu và bao gồm việc đóng đinh của Chúa Kitô, sự sống lại và lên trời. 
 
Bạn sẽ nhìn thấy những cảnh tượng đầy màu sắc của thành thị, sự hào nhoáng của chiếc xe ngựa và 
lạc đà caravan, sự hối hả và nhộn nhịp của đám đông với các hoạt động hàng ngày của họ. Đặc biệt 
là bạn có thể nhìn thấy những động vật sống trên các đường phố của Jerusalem, sự chữa lành của 
Chúa Giêsu, các thiên thần lăn hòn đá tại ngôi mộ, và sự kiện thăng thiên của Chúa Giêsu vào bầu 
trời đêm. 
 
Mọi diễn biến được cố gắng thực hiện chính xác với lịch sử và đúng với Thánh Kinh. Sự kiện được 
diễn trên một 550-foot-rộng, sân khấu rộng 550 foot ngoài trời và có 4.100 ghế cá nhân và thoải mái 
với tựa ghế. 
 
Mọi chi tiết khác có thể tham khảo thêm tại: www.greatpassionplay.org  

 

 


