Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tại Đan Mạch
Ngày 04/11/2017

Thư Mời Tham Dự Đại Hội Xuân Mậu Tuất
Kính gởi:

- Quý Cha
- Qúy Ban Điều Hành Các Cộng Đoàn, Hội Đoàn
- Quý Ông Bà Anh Chị Em Trong Cộng Đồng
- Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên

Kính thưa Quý cha và Quý vị,
Cứ mỗi độ xuân về, trong tâm hồn từng người việt dù đang sống hay làm việc bất cứ nơi đâu cũng đều mong được trở
về sum họp dưới một mái ấm gia đình.
Tết Nguyên Đán là một cuộc hành hương trở về với cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn, là biểu hiện mối quan hệ, sự
biết ơn trời đất, các đấng sinh thành, thành tâm cầu chúc cho nhau và cho quê hương có một cuộc sống tốt đẹp trong
năm mới.
Với tâm thức đó, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tổ chức Đại Hội Mừng Xuân Mậu Tuất.
Vào ngày:
Tại:

Thứ bảy ngày 10 - 02 - 2018
Sønderbro Kulturhus, Lindvigsvej 4, 8700 Horsens

Chương trình: 15:00g
16:00g
18:30g
19:00g
24:00g

Rước kiệu cung nghinh kính Đức Mẹ Fatima
Thánh lễ tạ ơn mừng xuân, cầu nguyện cho quê hương quốc thái dân an
Nghi thức niệm hương tưởng nhớ Tổ Tiên
Văn nghệ Hội Xuân Mậu Tuất
Kết thúc

Ban Chấ p Hành Cộng Đồng trân trọng kính mời quý cha và toàn thể quý vị trong cộng đồng đến tham dự, và kính
mong các cô ̣ng đoàn, hô ̣i đoàn, ca đoàn nhiệt tâm hưởng ứng cùng chung tay đóng góp trong mọi lãnh vực, để cộng
đồng chúng ta có một buổi cầu nguyện thánh thiện và Thánh Lễ Tạ Ơn thật sốt sắng, đồng thời tạo nên một hồn hương
việt nơi đất khách quê người.
 Tham gia Ca Đoàn Tổng Hợp
 Đóng góp các tiế t mu ̣c: Hơ ̣p ca, song ca, đơn ca, vũ, kich,
̣ ảo thuâ ̣t, múa lân, biể u diễn võ thuâ ̣t...
 Các món ăn, bánh, chè, hoặc phục vụ nơi các quầy hàng
 Phụ giúp trong ban ẩm thực
Xin trực tiếp liên lạc với những người đảm trách:
Ca đoàn:
Văn nghệ:
Ẩm thực:

Anh Đinh Tấn Lịch - ĐT: 26855905 – Email: lichdinh.dk@gmail.com
Anh Nguyễn Khắ c Hiế u - ĐT: 28703391 - Email: khachieu69@hotmail
Anh Lê Xuân Bảng - ĐT: 27292344 – Email: bang_nhung@hotmail.com
Chị Trần Thị Thanh Minh – ĐT: 30247272 –Email: minh3t@hotmail.com
Điều hành tổng quát: Anh Nghuyễn Khánh Hải – ĐT 26292590 – Email: khanh_hai@hotmail.com
Tấ t cả mo ̣i sự đóng góp cho chương trin
̀ h của các đoàn thể và quý ông bà anh chị em sẽ thể hiê ̣n mô ̣t tinh thầ n hiê ̣p
nhấ t, và ta ̣o nên mô ̣t bầ u khí đón xuân nồ ng ấ m trong tiǹ h yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng hằ ng hữu.
Trân tro ̣ng kính chào
TM/ Ban Chấ p Hành CĐCGVN-DK
Chủ Tịch - Nguyễn Khánh Hải

