
 

 

 

Lời Cám Ơn & Chúc Mừng  

Tân Hội Đồng Mục Vụ - Nhiệm Kỳ 2012-2015 
 

 
 

Trọng Kính Cha Giuse Nguyễn Đức Trọng, Sáng Lập Đền Thánh Mẹ La Vang,  

   Trọng Kính Cha Chánh Xứ Giuse Đồng Minh Quang, Giám Đốc Đền Thánh,  

   Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em, 

  

          Nhân dịp Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ 2007-2012 mãn nhiệm. Con xin thay mặt Hội 

Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2007-2012 kính gởi lời chân thành biết ơn từ đáy lòng của chúng con 

đến Quý Cha, Quý Vị Ân Nhân, Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em trong thời gian qua đã 

thương mến cầu nguyện, nâng đỡ, và cộng tác với Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm kỳ 2007-2012 

trong tinh thần hiệp nhất yêu thương hầu giúp chúng con chu toàn bổn phận và trách nhiệm Cha 

Chánh Xứ và Cộng Đoàn giao phó được tốt đẹp. Tất cả những thành quả tốt đẹp mà Cộng Đoàn 

chúng ta có được là nhờ vào sự Đoàn Kết Yêu Thương... Vì "Đâu có Tình Yêu Thương ở đó 

có Đức Chúa Trời..."  Nay nhiệm kỳ đã mãn nhưng chúng con sẽ giữ mãi Tình Yêu Thương 

Đoàn Kết và tiếp tục phục vụ Cộng Đoàn như là niềm vui trong cuộc sống của chúng con. 
 

         Dẫu chúng con có rất nhiều kỷ niệm tông đồ phục vụ tốt đẹp... nhưng đã là con người 

chúng con cũng không thể tránh khỏi sự làm mất lòng nhau... Trong thời gian qua cùng với anh 

em hoạt động tông đồ. Con tin chắc cũng có lúc làm mất lòng Qúy Vị... Xin Qúy Vị vì lòng yêu 

mến niệm tình tha thứ cho. 
 

        Xin Quý Vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng con sống tín thác vào Chúa: “Này chúng con 

đây. Này đây là tôi tớ Chúa; xin hãy hoàn thành mọi sự nơi chúng con theo Thánh ý Chúa". 
 

         Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn ơn phúc cho từng người và từng gia đình, 

để chúng ta cùng chung tay xây dựng và đóng góp tài năng trí tuệ Thiên Chúa ban. Sự hy sinh 

của Quý Vị như là nền tảng giúp  Cộng Đoàn chúng ta mỗi ngày một thêm phát triển tốt đẹp. 

Đặc biệt kính chúc: 

Tân Hội Đồng Mục Vụ 
& 

Tân Đại Diện Cộng Đoàn 

Anh Gioan B. Trần Xuân Huân 
Nhiệm Kỳ 2012-2015 

 

Tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để phục vụ tông đồ  

trong tinh thần trung trực, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, không tư lợi cá nhân.  

Hầu giúp Cộng Đoàn duy trì mọi sinh hoạt ngày càng thêm phát triển tốt đẹp hơn 

trong tình yêu của Thiên Chúa và Mẹ La Vang. 
 

Trân trọng kính chào Quý Cha, 

 cùng toàn thể Quý Vị trong niềm vui Chúa Kitô phục sinh. 
 
 

Kính Thư, 
 

TM/ HĐMV. Nhiệm Kỳ 2007-2012 

JB. Trần Xuân Ziao 
Las Vegas Ngày 22 Tháng 4 Năm 2012 
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