
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình 

Thư Mời Họp Liên Gia 
 

Qúy Anh Chị Song Nguyền Quý Mến! 

Tháng 5 là tháng Mân Côi, hay còn gọi là Tháng Hoa tháng kính Đức Mẹ đồng thời cũng là 

dịp chúng ta nhớ đến công ơn Người Mẹ đã sinh thành dưỡng dục ta nên Người... Chúng ta 

cũng cảm tạ Mẹ La Vang đã phù hộ cho Cộng Đoàn chúng ta có nơi sinh hoạt để cùng nhau 

tôn thờ Thiên Chúa và gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc của tiền nhân.   

Trong ý nghĩa tuyệt vời của Tháng Hoa, Ziao Lan được Anh Chị Chủ Nguyền Hoài Thắm ủy 

thác trách nhiệm để cùng với Quý Anh Chị tiếp tục duy trì sinh hoạt của Chương Trình 

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình tại Las Vegas. Chương Trình đã được Cha Sáng Lập Giuse 

Nguyễn Đức Trọng quan tâm đến đời sống của các gia đình trong Cộng Đoàn nên đã mời 

Cha Peter Chu Quang Ming Sáng Lập Chương Trình về hướng dẫn. Từ đó đã đào tạo cho 

Cộng Đoàn nhiều Tông Đồ Song Đôi phục vụ tông đồ trong tinh thần khiêm nhường và yêu 

thương như anh em một Đại Gia Đình... đã đóng góp và đem lại nhiều thành quả tốt đẹp 

cho sự phát triển của Cộng Đoàn. Có nhiều khách hành hương đến viếng thăm Đền Thánh 

khen Cộng Đoàn chúng ta tuy nhỏ nhưng có sự sinh hoạt đoàn kết trật tự... Chúng ta hãy tạ 

ơn Chúa và tự hào về tinh thần hy sinh tông đồ song đôi làm việc trong yêu thương coi 

nhau như anh em một nhà. Cũng như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: "Ở đâu có tình yêu 

thương ở đó có Đức Chúa Trời..." 

Hôm nay qua sự dìu dắt của Cha Chánh Xứ Giuse Đồng Minh Quang. Chúng ta cố gắng duy 

trì sinh hoạt trong Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân để vừa đem lại niềm vui hạnh 

phúc cho Gia Đình mình đồng thời giúp chúng ta thăng tiến trên con đường làm tông đồ 

Song Đôi trong cuộc sống phục vụ tha nhân, xây dựng Cộng Đoàn để cùng nhau bảo tồn 

văn hóa tốt đẹp của Tiền Nhân cho thế hệ mai sau. 

Vậy Ziao Lan kính mời Quý Anh Chị Song Nguyền đến tham dự buổi sinh hoạt Liên Gia. 

Đồng thời nếu Quý Anh Chị nào còn có Mẹ, xin kính mời Hiền Mẫu của mình cùng đến 

tham dự buổi sinh hoạt này, để chúng ta cùng nhau bày tỏ lòng biết ơn Mẹ của chúng ta. 

Nhân dịp chúng ta cũng sẽ nhớ đến những anh chị em đã mất Mẹ, chúng ta cùng nhau cầu 

nguyện cho linh hồn những Người Mẹ đã khuất. 

Thời gian: 7:00 PM thứ Bảy, ngày 11-5- 2013 tại Đền Thánh 

(Để buổi sinh hoạt thêm phần phong phú. Xin mỗi gia đình ủng hộ một món ăn, chúng ta sẽ 

có bữa cơm thân mật trong tình Đại Gia Đình Thánh Gia. Nếu vì bận rộn không chuẩn bị 

được, xin đừng lo lắng. Hãy đến chung vui chia sẻ niềm vui Mừng Ngày Hiền Mẫu thật vui 

vẻ...) 
 

Nguyện xin Gia Đình Thánh Gia chúc phúc cho buổi sinh hoạt Liên Gia của chúng ta đạt 

thành quả tốt đẹp. Kính chúc Quý Anh Chị có một ngày Mừng Hiền Mẫu đầm ấm hạnh phúc 

trong tình yêu của Thiên Chúa và Mẹ La Vang. 

Kính chào trong Tình Yêu Gia Đình Thánh Gia. 

SN. Ziao Lan 
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