
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, đã cho Cộng Đoàn 2 ngày cuối tuần Hội Chợ Tết được diễn ra tốt đẹp. Đại 

diện Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Ất Mùi, con xin chân thành cám ơn Cha Chánh Xứ Giuse Đồng Minh Quang, 

Cha Sáng Lập Đền Thánh Giuse Nguyễn Đức Trọng, quý ban ngành, Hội Đoàn, Ca Đoàn, Đoàn TNTT và quý 

cộng đoàn đã cầu nguyện, đóng góp công sức, của cải và tài năng để mang lại niềm vui trọn vẹn và thiêng liêng 

cho ngày Xuân  Hội Chợ Tết, Valentine và Tiệc Tất Niên cho mọi người. 

 

Nhân cơ hội nảy con xin được đặc biệt gửi đến các ân nhân và các ban dưới đây đã đóng góp công của và tinh 

thần phục vụ hăng say cho sự thành công tốt đẹp vừa qua. 

 

 Xin tri ân đến Ca Đoàn, Các em TNTT  đã hy sinh tập dợt Văn Nghệ cho các tiết mục phong phú. 

 Xin tri ân đến ban Phụng Vụ Cộng Đoàn/ và phụng vụ thánh nhạc để các Thánh Lễ  được thêm phần 

long trọng và thánh thiện.  

 Xin tri ân ban trang trí/ sắp xếp bàn ghế, chiên trống/ cờ xí/  

 Xin tri ân các anh ban dọn dẹp/ vệ sinh chung quanh Đền Thánh luôn tươi cười và phục vụ hết mình. 

 Xin tri ân đến các chị em Quán La Vang, HCBMCG đã vất vã nấu nướng. 

 Xin tri ân đến AC Hoài Thắm cựu Chủ Nguyền CT/TTHNGĐ từ CA. 

 Xin tri ân đến quý anh chị trong ban tổ chức đã đóng góp công sức và tìm ân nhân bảo trợ. 

 Xin tri ân và xin nêu danh quý ân nhân đã bảo trợ ngân quỹ và hiện vật cho 3 ngày Hội Chợ Xuân Ất 

Mùi đậm đà hương sắc quê hương và đậm tình yêu thương hiệp nhất. 

 

 Procare Medical Center (PMC) Văn Phòng Bác Sĩ Gia Đình Trần Đình Sang  

 Nguyen & Associates, LLC (Law Firm) Văn Phòng Luật Sư Mike H.T. Nguyễn, Esq 

 Phở Sài Gòn 8  

 Phở Kim Long 

 Nhà Hàng Huệ Thái 

 Bánh Mì Đakao 

 Chị Mai Lê 

 Chị Yến Regan 

 Chị Tuyết   

 Chị Thanh Mai  

 AC Hoàng Xuân   

 

Sau củng xin được chân thành cáo lỗi và thông cảm cho những sơ xuất, và thiếu sót ngoài ý muốn, nguyện xin 

Thiên Chúa qua Mẹ Maria Mẹ La Vang bù đắp và trả công bội hậu cho những hy sinh, đóng góp của toàn thể 

quý vị.  

 

Trong tâm tình tri ân, 

TM Ban Tổ Chức 

Phaolô Nguyễn Văn Thanh 

              

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Cảm Tạ  
Và  
Tri Ân 
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