
LỜI CÁM ƠN 
 

   Qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang, chúng ta hiệp lời tạ ơn hồng ân Thiên Chúa đã ban 

cho Cộng Đoàn có Ba Ngày Hội Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 trong khung cảnh tưng bừng 

náo nhiệt. Tuy ngày Thứ Bảy bảo gió đã đánh tan các gian lều… Nhưng tối ngày thứ Bảy 

chúng ta có một buổi Văn Nghệ/Dạ Vũ tuyệt vời… do sự đóng góp của nhiều tài năng 

phong phú từ các anh chị Ca Đoản và Đoàn TNTT phối hợp với Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ. 

Đăc biệt phần trình diễn thời trang áo dài và ca sĩ Charle Hồ dìu các em đi thướt tha duyên 

dáng… làm hãnh diện tà áo dài bất hủ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Qua ngày Chúa Nhật 

dưới ánh nắng hồng tươi mọi người rộn rã tiếng cầu chúc cho nhau có Một Năm Mới tràn 

đầy niềm Hy Vọng và An Khang. Đặc biệt trong giây phút linh thiêng của buổi khai mạc 

ngày Thứ Sáu. Cộng Đoàn chúng ta thả 2 con chim bồ câu trăng tượng trưng cho Hòa Bình, 

đưa mọi người hướng lòng về Tổ Quốc Việt Nam, cầu nguyện cho quê hương có được 

Hạnh Phúc Tự Do trong Công Lý theo chủ đề: Xuân Hy Vọng & An Bình. 
 

       Năm nay, phần trình diễn văn nghệ thật đăc sắc do sự cố gắng tập luyện của các anh chị 

Ca Đoàn, cùng các em Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ mầm non 

của Cộng Đoàn. Thêm vào sự đóng góp nhiệt tình hăng say của các anh chị em phục vụ 

trong Quán La Vang phối hợp với các Hội Đoàn, cộng thêm sự hy sinh tài chánh của các 

Quý Vị Mạnh Thường Quân. Tất cả đã tạo cho Cộng Đoàn chúng ta có Ba Ngày Hội Mừng 

Xuân Nhâm Thìn trong nhiều niềm vui và phấn khởi đón mừng Xuân Mới. 
 

      Chúng tôi Ban Tổ Chức Hội Xuân chân thành tri ân sự hy sinh đóng góp vật chất và tinh 

thần của toàn thể Quý Vị. Đặc biệt chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Vị Mạnh Thường 

Quân đã ủng hộ hiện kim giúp cho Ba Ngày Hội Mừng Xuân Nhâm Thìn thêm phần phong 

phú… Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã đến tham dự. Chắc chắn trong 

việc tổ chức chúng tôi không khỏi có những điều thiếu sót. Xin quý vị niệm tình tha thứ.  
 

Dưới đây báo cáo thu chi Hội Xuân Nhâm Thìn: 
 Phở SÀI GÒN 8………………………………………….$1000 

               (17 Gift Certificate….…….$850) 

 Phở HUÊ THÁI Restaurant…………. ……….….……..$1000 

 Bánh Mì DAKAO………………………………………..$1000 

 Bác Sĩ Trần Đình Sang…………………………………..$1500 

 Bác Sĩ Vĩnh Link………………………………………….$500 

 Anh Jon Hào Nguyễn……………………………………..$100 

 Gia Đình Ẩn Danh……………………………………….$3300 

                          Tổng Cộng……..………….……..…….….……$8400 

Các Gian Hàng thu vào………………….………….l….….…..$10,609 

Quán La Vang bán bánh tét & giò thủ………………….………$3.154 

                         Tổng Cộng tiền thu vào….……..……………$22,263 

Mướn trò chơi và chi tiêu……………………..…..………….$9,849.93 

                         Còn lại…………….………..…....…...…….$12,413.07 

       (sung vào quỹ Xây Dựng Thánh Đường Đền Thánh Mẹ La Vang)  

Đặc biệt cám ơn g/đ Dì Năm Tho ủng hộ: Bánh Tổ, Bánh Cam, Bánh Ít Trần bán gây quỹ. 

G/đ Anh Phan Thời ủng hộ tiền mướn máy phát điện, 
 

       Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc ban muôn ơn lành và trả công cho từng người, 

từng gia đình để tiếp tục cùng nhau bảo trì phát triển Đền Thánh Mẹ La Vang theo tài 

năng trí tuệ Thiên Chúa ban. Sự hy sinh của Quý Vị sẽ biến Cộng Đoàn chúng ta trở 

thành nguồn suối cho thành phố sa mạc khô cằn này. 
 

      Trân trọng kính chào toàn thể quý vị trong tình yêu Thiên Chúa và Mẹ La Vang. 
 

Kính Thư, 

JB. Trần Xuân Ziao  

                              Đại Diện HĐMV/CĐCGLV 
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