THÔNG BÁO
Kính gởi: Toàn thể cộng đoàn dân chúa giáo xứ thánh Laurentius.
Theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mỗi độ Tết đến Xuân về, mọi người đều mong ước được chia
sẻ niềm vui sum họp và hội ngộ với người thân, bạn hữu trong tình gia đình hiệp nhất và yêu thương.
Trong tâm tình đó, ban muc vụ kính mời cộng đoàn tham dự tiệc chào đón Xuân mới - Mậu Tuất
2018, sau thánh lễ tiếng Việt.
Ngày mừng xuân được sắp xếp như sau:
Thời gian: sau thánh lễ tiếng Việt lúc 13:00 ngày 18 tháng 2 năm 2018.
Địa điểm: hội trường giáo xứ thánh Laurentius.
Để tiệc mừng xuân được tốt đẹp, ban mục vụ xin mọi người trong cộng đoàn
cùng nhau đóng góp bằng cách:
Mỗi gia đình đem theo 1 món ăn để chúng ta cùng chia sẽ với cộng đoàn.
Mỗi gia đình đem theo 1 món quà nhỏ - nếu có thể - cho xổ số.
Mọi người cùng đem theo giọng 'ca vàng' của mình để giúp vui văn nghệ.
Ban mục vụ hoan nghênh tất cả mọi đóng góp văn nghệ, trò chơi cũng như mọi
ý kiến tốt đẹp để chúng ta cùng có được một buổi tiệc vui tươi.
Mọi ý kiến đóng góp cho ngày này cũng như các tiết mục văn nghệ, xin liên lạc sớm tới anh
Long (90731762) hoặc chị Bích Phương (97683289) để tiện việc sắp xếp.
Ban mục vụ cầu mong Thiên Chúa, Đấng là mùa Xuân vĩnh cửu ban muôn phúc lành và bình an cho
mọi người và mọi gia đình trong cộng đoàn chúng ta.
Trân trọng kính chào

Niên liễm năm 2018 : xin quý bà con chúng ta nhớ đóng góp niên liễm cho năm 2018.
Ban mục vụ cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Giáo Xứ thánh Laurentius

