TÒA GIÁM MỤC LẠNG SƠN
Số 04 Văn Miếu – Phường Chi Lăng
Thành phố Lạng Sơn

THƯ MỜI HỌP MẶT TẤT NIÊN
VÀ MỪNG XUÂN MỚI KỶ HỢI 2019
Kính gửi:

Quý Cố và Gia đình
của Quý Cha, quý Tu sĩ, quý Chủng sinh.

Theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và trong tâm tình những
người con cái Chúa trong đại Gia đình đức tin, dịp cuối năm là cơ hội để mỗi người,
mỗi gia đình nhìn lại một năm đã qua trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cùng cám ơn
nhau, chuẩn bị đón chào Năm mới trong bầu khí hân hoan vui mừng và hy vọng.
Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng trân trọng kính mời Quý Cố, hoặc Đại diện
Gia đình của quý Cha, quý Thầy, quý Tu sĩ, Chủng sinh về Tòa Giám mục Lạng Sơn
để tham dự Ngày họp mặt Tất niên và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, được tổ chức vào
Thứ Năm, ngày 24 tháng 1 năm 2019, tức ngày 19 tháng Chạp Âm lịch.
Chương trình cụ thể như sau:
07 giờ 30: Đón tiếp
08 giờ 30: Gặp gỡ Đức Giám mục Giáo phận tại Nhà thờ Chính Tòa
10 giờ 00: Thánh lễ Tạ ơn
và cầu cho các Thân hữu đã qua đời, cầu bình an cho Năm mới.
Bữa trưa thân mật mừng Xuân Mới.
Để việc tiếp đón được chu đáo, xin Quý Cố hoặc Gia đình vui lòng báo trước số
người tham dự ngày họp mặt của Gia đình mình cho Văn phòng Tòa Giám mục trước
ngày 20 tháng 01 năm 2019 theo số điện thoại: 0585.393.410 hoặc 0842940125 (Cha
Văn phòng), email: tgmlangsonvn@gmail.com.
Rất mong Quý Cố và Gia đình thu xếp thời giờ để hiện diện tham dự ngày Họp
mặt thường niên này. Kính chúc Quý Cố và Gia đình luôn mạnh khỏe, tràn đầy ân
sủng của Thiên Chúa.
Lạng Sơn, ngày 08 tháng 01 năm 2019

Lm. Giuse Trần Đức Hạnh
Tổng Đại diện

