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

Cộng Đoàn có một ngày Mừng Xuân Tân Mão 2011 trong khung cảnh tưng bừng náo nhiệt dưới 

ánh nắng hồng tươi, rộn rã tiếng chúc mừng ngày đầu năm... Đặc biệt Cộng Đoàn chúng ta tạ ơn 

Thiên Chúa, đã ban cho Cộng Đoàn có Cha Tân Giám Đốc trẻ trung, tài ba… cùng đồng hành với 

sự phát triển của một Cộng Đoàn nhỏ bé, nhưng tràn đầy lòng nhiệt thành tông đồ phục vụ của các 

thành viên trong Cộng Đoàn.   
       Đặc biệt 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 hợp tác với các em Lớp Giáo Lý. 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 đoàn kết 

phục vụ đem lại cho Cộng Đoàn chúng ta có nhiều niềm vui và phấn khởi trong ngày đầu Xuân. 

      Chúng tôi Hội Đồng Mục Vụ xin đại diện Cha Tân Giám Đốc Giuse Đồng Minh Quang. 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 buổi tiệc 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 là danh sách Quý Vị hảo tâm đã ủng hộ buổi tiệc Mừng Xuân Tân Mão: 

 Nhà Hàng Huê Thái ……………………………….…$300 

 Du Khách từ Florida Ô/B Nguyễn Đội…….….……..$100 

 Nha Sĩ Đỗ Tuyền……………………………….…….$100 

 Dược Sĩ Tâm………..……………………….…..……$100 

 Anh Chị Vị & Loan………………………..…………$100 

 Anh Chị Dũng & Michelle………………..………….$100 

 Chị Lan (Ca Đòan)………………….…….………….$100 

 Bà Nhị & Cô Thủy………………….…….………….$100 

 Bà Linda………………………….……….…..………$20 

 Anh Chị Lộc & Chi…………………….…….……….$60 

 Anh Chi Vanna Tran……………………….…………$100 

 Ông Bà Ngô Lập…………………..………….……….$50 

 Ông Bà Liên……………………………….…………..$40 

 G/Đ Paul Robert……………………………………….$20 

 Ông Bà Richard & Trung Sellmann…………….…….$100 

                          Tổng Cộng……………….………….……$1390 

       Nhân dịp nhiệm kỳ Đại Diện Hội Đồng Mục Vụ đã chấm dứt. Chúng tôi xin mượn cánh 

thư này kính gởi đến Cộng Đoàn lời chân thành cảm ơn toàn thể Quý Vị đã cầu nguyện và 

nâng đỡ chúng tôi làm tông đồ phục vụ trong 4 năm qua. Chắc chắn trong thời gian qua đã 

có làm phật lòng Quý Vị ít hoặc nhiều, xin Quý Vị vì tình thương mến mà niệm tình tha thứ 

cho.  

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

tục cùng nhau bảo trì phát triển Đền Thánh và Cộng Đoàn 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, 
 

Đại Diện HĐMV/CĐCGLV 

JB. Trần Xuân Ziao  
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