
Lời Cám Ơn Lễ Acies (Thứ năm 24/3/2022) 

Kính thưa cha Linh giám (G.B. Đặng Nhật Trường) 

Con xin thay lời cho Hội Đồng Curia và Legio. Xin được bày tỏ lòng 
biết ơn sâu xa đến cha đã ưu ái dành thời giờ chia sẽ ý nghĩa nghi 
thức dâng mình cho Đức Mẹ và dâng Thánh lễ cho chúng con. 

Chân thành cám ơn Ban Thường Vụ, Ban Truyền Thông và Ban Mục 
Vụ TTTM La Vang, anh chị em tán trợ và toàn  thể anh chị em có 
mặt hôm nay, đã thương đáp lại lời mời gọi của chúng tôi đến hiệp 
thông Thánh lễ và nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ, nối kết tình 
thân trong cùng một gia đình Legio, cũng là con của Mẹ. Xin trân 
trọng đón nhận tình yêu thương của ông bà anh chị em. 

Trong hoàn cảnh dịch bệnh này, chúng con tổ chức nghi thức dâng 
mình cho Đức Mẹ trong phạm vi đơn sơ với tâm tình: 

- Tạ ơn Chúa đã quan phòng che chở chúng ta được bình an để 
hôm nay còn được quy tụ về đây hiệp dâng Thánh lễ. 

- Lặp lại lời hứa Dâng Mình Cho Đức Mẹ. 

Kính xin cha Linh giám, cùng toàn thể quý vị cầu nguyện cho chúng 
con được ơn bền đỗ bước theo Mẹ, làm quân binh của Mẹ, để qua 
Mẹ chúng con thánh hoá bản thân và biết chia sẽ tình thân với anh 
chị em chúng  con đến viếng thăm và gặp gỡ. 

Một lần nữa chúng con xin chân thành cám ơn cha Linh giám cùng 
toàn thể ông bà anh chị em đã hiện diện tham dự Thánh lễ cầu 
nguyện cho chúng con. 

TM.Hội Đồng Curia 

Phêrô Nguyễn văn Nhậm 

 


