
 

BAN HUẤN GIÁO – THIẾU NHI GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 

_ _   _ _ 

 

THƯ MỜI VỀ CHÚC TẾT ĐỨC CHA 
Thái Hoà, ngày 02/01/2019 

 

Kính thưa  Quý cha Quản hạt,  

                   Quý cha Đặc trách Huấn Giáo và Quý cha 

                   Các bạn Giáo Lý Viên 

 

Theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ngày tết là ngày xum họp của con cháu về với cha mẹ, 

ông bà, để bày tỏ lòng thảo hiếu biết ơn. Tết Kỷ Hợi sắp đến,  Đức Cha Giáo phận tỏ lòng quan tâm 

cách đặc biệt đến các anh chị em Giáo lý Viên – Huynh Trưởng, là những cộng tác viên của quý 

cha trong sinh hoạt giáo lý, Ngài muốn muốn gặp tất cả các anh chị em Giáo lý Viên – Huynh 

Trưởng trong toàn giáo phận vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới để khích lệ tinh thần tông đồ. 

Đây cũng là dịp để các anh chị em Giáo lý Viên – Huynh Trưởng kính chúc tuổi mới, mừng 

xuân Quý Đức Cha. 

Thời gian Từ 13g00 đến 18g30 ngày Chúa nhật 27/01/2019  (nhằm 22 Tháng Chạp) 

Tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc. (Không có Thánh Lễ) 

Chúng con xin quý cha thông báo, sắp xếp giờ lớp giáo lý và mời gọi các anh chị Giáo lý 

Viên – Huynh Trưởng của các giáo xứ về tham dự ngày gặp gỡ này đông bao nhiêu có thể, vừa để 

đáp lại sự quan tâm của Đức Cha và cũng để bày tỏ lòng hiếu kính đối với vị cha chung. 

Chúng con trân trọng kính mời Qúy cha đặc trách, Quý cha  đến tham dự với các anh chị Giáo 

Lý Viên – Huynh Trưởng cùng chúng con.  

Xin báo số lượng cho chúng con qua cha đặc trách hoặc BĐH giáo hạt trước ngày 15/01/2019 

Chúng con chân thành cảm ơn và trân trọng kính mời.  

Xin thêm lời cầu nguyện cho chúng con. 

 

                                                                                                         Trọng kính  

                                                                                         Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí  

                                                                                      

Tất cả tham dự viên mặc đồng phục TNTT.                        

Xin báo số lượng tham dự cho trưởng Giuse. Nguyễn Hoàng Vũ: josephhoangvu@gmail.com 

 


