
HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI HỘI DÒNG - XUÂN  NHÂM DẦN 2022 

 

 

Kính thưa: - Chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Yến, 

  - Và Quý Chị trong Hội Dòng 

 

 Trong những giờ phút đầm ấm, quý báu còn lại của năm Tân Sửu 

2021, chúng em hạnh phúc được quy tụ nơi đây bên cạnh Quý Chị để hiệp 

lòng tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương gìn giữ, gắn kết tất cả chúng ta trong 

sự quan phòng ưu ái của Người. 

 Chúng em xin cảm tạ Chúa đã ban cho Hiệp Hội chúng em những 

người Chị thật dễ mến, những vị lãnh đạo đầy trách nhiệm, luôn quảng đại và 

sẵn sàng hy sinh sức khỏe, thời giờ, tâm lực cho mọi sinh hoạt và sự thăng 

tiến của Hiệp Hội chúng em. 

Kính thưa Chị Tổng phụ trách và Quý chị  

 Suốt hơn một năm dưới sự biến động của dịch bệnh lan tràn khắp nơi, 

kinh tế của xã hội của từng gia đình bị kiệt quệ, giáo dân thì không được đến 

Nhà thờ, nhưng với lòng thao thức lo toan, Chị Tổng phụ trách và Quý Chị 

đặc biệt là Chị Đặc trách Hiệp hội Marie Goretti đã không quảng ngại tạo điều 

kiện cho chúng em gặp gỡ, học hỏi với Cha Linh Giám và sinh hoạt với nhau 

qua online, nhằm hâm nóng lại lòng đạo đức và củng cố đức tin đang nguội 

dần trong chúng em. 

Giờ đây, trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, chúng em xin chân 

thành cảm tạ tấm lòng và những hy sinh của Quý Chị. Nguyện xin Chúa 

Xuân ban cho Quý Chị một năm mới dồi dào sức khỏe, dư tràn nghị lực, luôn 

được an vui hạnh phúc trong đời tận hiến, và tiếp tục hướng dẫn, dìu dắt 

Hiệp hội chúng em ngày thêm phát triển như lòng Chúa ước mong. 

 Trong niềm vui đón mừng xuân mới, chúng em xin dâng lên quý Chị 

món quà nhỏ biểu trưng cho lòng thảo kính và tri ân của chúng em, mong 

quý Chị vui nhận. 

              Chúng em đồng kính chúc. 

 


