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Kính Gửi:
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Trích Yếu:
V/v Hội Chợ Tết Trung Thu 2019.
Thay mặt Ban Chấp Hành Liên Đoàn Thánh Phaolô Hạnh xin kính gửi lời chào thân ái nhất đến toàn
thể quý vị trong tình yêu vô ngần của Chúa Giêsu Thánh Thể. Thắm thoát niên học đã qua và chắc
hẳn các xứ đoàn đã và đang chuẩn bị bước vào mùa hè với các sa mạc đoàn vui tươi và phong phú.
Ban Chấp Hành Liên Đoàn xin cầu chúc các xứ đoàn được thành công trong mọi công việc chuẩn bị
“vào sa mạc” và các hoạt động thăng tiến cộng đoàn và khả năng của các em.
Theo sự yêu cầu và ủng hộ của các xứ đoàn trong liên đoàn, BCH Liên Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức Hội
Trợ Tết Trung Thu vào ngày 14 tháng 9 năm 2019 tại Melrose Memorial Hall, 590 Main Street,
Melrose, MA 02176. Hội Chợ năm nay sẽ là một dịp vui nhộn cho các đoàn thể xum vầy sinh hoạt
và học hỏi văn hoá Việt Nam trong tình huynh đệ. Cùng với những tiết mục giúp vui và thi đua sẽ có
những thành phần gây quỹ để giúp cho những sinh hoạt và huấn luyện thiếu nhi quanh năm.
Để cho ngày Hội Chợ Tết Trung Thu được thành công tốt đẹp, Ban Chấp Hành Liên Đoàn rất mong
quý Cha Tuyên Úy, quý Trưởng, và quý Phụ Huynh tích cực khuyến khích và tạo điều kiện cho các
con em tham dự đông đảo, đóng góp tiết mục minh hoạ, và cầu nguyện đặc biệt cho Hội Chợ được
thành công tốt đẹp. Đây là những việc chúng con xin quý vị giúp cho:
-

Quảng bá, khích lệ các đoàn sinh và con em đóng góp trong các tiết mục thi đua
như: văn nghệ, thủ công, múa lân và tham gia các quầy Tết Trung Thu.

-

Bán vé số giúp gây quỹ cho xứ đoàn và liên đoàn.

Xin chân thành cám ơn quý vị. Qua lời thỉnh cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, nguyện xin Chúa
Giêsu Thánh Thể ban mọi ơn lành cho quý vị luôn mãi. Xin kính chúc tất cả một mùa hè vui vẻ, hạnh
phúc và đầy hồng ân Thiên Chúa.
Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
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