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Kính thưa cha Tuyên Úy Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường và                                                     
cha Linh Giám Phero Lý Trọng Danh, 

Thưa quý ban Thường Vụ, ban Phụng vụ , ban truyền thông và ban khánh tiết đang hiện 
diện trong thánh lễ hôm nay. 

Con xin thay lời cho anh chị em Legio trực thuộc Curia TômaThiện, trân trọng gởi đến hai 
cha lời cám ơn chân thành nhất. Vi tình thương hai cha đã luôn luôn hiện diện và quan tâm 
đến với chúng con, đặc biệt trong thánh lễ trọng mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 
bổn mạng anh chị em Lêgio chúng con hôm nay. Hai Cha đã hướng dẫn cho chúngcon, con 
đường đi theo Mẹ là biết mở lòng ra đón nhận thánh ý Chúa, nhất là trong mùa vọng nầy để 
chuẩn bị đón Chúa đến trong tâm hồn mỗi người chúng con. 

Chúng con nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời cầu bàu của  Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ban 
cho hai cha hồn an xác mạnh, được ơn khôn ngoan đễ hai cha phục vụ Chúa trong cộng 
đoàn và nâng đỡ anh chị em Legio chúng con. 

Chúng em xin chân thành cám ơn quý anh chị trong ban thường vụ,ban phụng vụ, ban 
truyền thong, ban khánh tiết và (cô Hằng) đã thu hình, đánh đàn và cầu nguyện cho anh chị 
em  chúng tôi. Sự hiện diện của quý anh chị là niềm khích lệ và là cánh tay nối dày từ Thiên 
Chúa giúp chúng tôi phục vụ Chúa nhờ Mẹ Maria để anh chị em chúng tôi hăng sai ra di lan 
toả tình thương của Chúa và Mẹ Maria đến vói mọi người nhất là những người nghèo khó, 
bệnh tật. 

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ban nhiều hồng ân trên hai cha 
cùng toàn thể quí vị. 

Chúng con kính chúc hai cha và toàn thể quí vị một mùa Vọng thánh thiện, một mùa Giáng 
Sinh tràn đầy yêu thương và An Bình trong tình thương Thiên Chúa và Mẹ Maria. 

Sau Thánh Lễ chúng con kính mời hai cha cùng toàn thể quí vị ở lại dùng bữa tiệc mừng bổn 
mạng nho nhỏ thân mật với chúng con bên hội trường Alphonsô trước cửa nhà xứ. 

Chúng con xin chân thành cám ơn hai cha cùng toàn thể quí vị, 

                                                                                                  TM. Curia Toma Thiện, 

                                                                                               Phero Nguyễn văn Nhậm 


