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   THƯ CÁM ƠN 
 

 

Kính Gởi:         -    Quý Cha 

- Quý Đại diện các Cộng đoàn, Hội đoàn, Ca đoàn 

- Quý cụ, Quý ông bà anh chị em 

- Ban điều hành thanh thiếu niên 

Kính thưa Quý cha cùng toàn thể Quý vị, 

 

Mỗi khi tổ chức, Ban chấp hành chúng con luôn lo âu thời tiết khắc nghiệt và cái giá 

lạnh của mùa đông sẽ làm chùn lòng mọi người. Tuy nhiên, nhờ lòng ưu ái yêu 

thương của quý cha luôn khích lệ, nhờ sự cộng tác, hỗ trợ tích cực đóng góp của các 

cộng đoàn, đoàn thể trong nhiều phương diện khác nhau cho chương trình và ngày tổ 

chức, cùng với sự tham dự đông đủ của mọi người trong cộng đồng dân Chúa.  

Vì thế, ngày tổ chức: Mừng Chúa Giáng Sinh & Đại Hội Xuân Canh Tý 2020 đạt 

được những thành quả tốt đẹp. Mọi người được hưởng một bầu khí chan hòa tình yêu 

của Chúa Hài Đồng và tình quê hương, tình đồng hương của ngày đón Mừng Xuân 

Mới.  

Nhiều tấm lòng quảng đại đóng góp hiện vật, hiện kim cho ngày tổ chức, những bàn 

tay rộng rãi hưởng ứng lời kêu gọi gây quỹ Bác Ái. Tất cả đều thể hiện sự chia sẻ cho 

những người bất hạnh tại quê nhà. 

 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng chúng con xin trân trọng gởi lời cám ơn đến: 

 Cha Linh hướng Phêrô Nguyễn Kim Thăng 

 Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến Chánh Xứ Svendborg 

 Cha Phêrô Nguyễn Đức Trí Quản nhiệm Aarhus 

 Quý thành viên trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng 



 CĐ Hjørring, CĐ Åbenrå, CĐ Haderslev, CĐ Svendborg, CĐ Horsens, CĐ 

Esbjerg,CĐ Herning, CĐ Esbjerg,  CĐ Odense, CĐ Vejle, CĐ Ålborg, CĐ 

Silkeborg, CĐ Kolding, CĐ Viborg, CĐ Aarhus, CĐ Sjælland, Ca đoàn tổng 

hợp, Hội cầu nguyện, Hội dòng ba Đa Minh, CTTTHN gia đình. 

Ban thanh niên toàn quốc, Cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà anh chị em và các 

cháu thanh thiếu niên trong cộng đồng. 

Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và Đức Trinh Nữ Maria  thương ban 

cho quý cha và tất cả quý vị tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, sức khoẻ may mắn trong 

năm mới. Trong khi tổ chức không tránh khỏi những thiếu xót, vì tình yêu thương, 

Ban chấp hành chúng con kính xin quý cha và toàn thể quý vị rộng lượng bỏ qua. 

 

Trân Trọng Kính Chào. 
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Nguyễn Khánh Hải 

Chủ Tịch 

 

 


