Thông Báo của Ban Tổ Chức
“Đại Hội Du Hành Đạo Pháp”
Kính thưa toàn thể quý bạn đạo,
Nhân dịp chào mừng lễ Giáng Sinh 2017, Ban Tổ Chức (BTC) Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” xin
kính chúc toàn thể quý bạn đạo tràn đầy niềm an vui và gặt hái được nhiều thành quả tu tập. BTC
chúng tôi, xin trân trọng thông báo chương trình phân phát DVD “Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 2017”
như sau:


BTC đã ra mắt cùng bạn đạo khắp năm châu bộ DVD Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2017”
trên YouTube Channel VVI (Vo Vi inc).



Bạn đạo Việt Nam: BTC sẽ phân phát DVD vào dịp Chào Mừng Noel năm nay tại TĐ-HVE
vào Chúa Nhật cuối tuần, ngày 24 tháng 12, năm 2017. Những bạn đạo tham gia Đại Hội,
không đến được TĐ, BTC sẽ gởi đến tận nhà.



Bạn đạo Hải Ngoại: BTC sẽ ấn hành và gởi ra, như một món quà tâm linh đến cùng gia đình
nhân dịp chào mừng năm 2018.



Những bạn đạo không tham dự Đại Hội, muốn có được copy của bộ DVD này, xin vui lòng
liên lạc về BTC qua email: voviduhanhdaophap@gmail.com.

Quý bạn đạo có thể bấm vào link dưới đây để trực tiếp xem bộ DVD Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp
2017”:
https://www.youtube.com/watch?v=FGQA7K4KNc&list=PLAdlYxs9ugEkepnAe_2LURO8Y1ljTGbqB
Ngoài ra, ở YouTube Channel VVI, quý bạn có thể xem lại Di Chúc, Phương Pháp Công Phu,
Hình Ảnh, Đại Hội, Khóa Học, Thiền Ca dưới sự chủ tọa của Đức Thầy. Xin bấm vào link Youtube
Channel VVI (Vo Vi Inc) dưới đây:
https://www.youtube.com/channel/UC30piEggA3XWFgDP39r_VzA
Gián tiếp: www.voviphatphap.org
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của tất cả quý bạn đạo.
Kính thư,
BTC Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
voviduhanhdaophap@gmail.com

