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Kińh thưa cha Tuyên Uy ́và cũng là cha linh giám của Legio chúng con, 

Kińh thưa quý ban Thường Vụ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, các ban 

nghành và quy ́anh chi ̣em hội viên tán trợ cùng tất cả anh chi ̣em hiện diện 

trong thánh lễ hôm nay. 

Con xin thay mặt anh chi ̣em Legio trân trọng gởi đến cha lời cám ơn chân 

thành, vi ̀tiǹh thương cha đã hy sinh thời gian dâng thánh lễ tạ ơn Thiên 

Chúa trong ngày mừng kińh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội bổn mạng Legio 

chúng con. 

Với tâm tiǹh tạ ơn chúng con nguyện xin Thiên Chúa và nhờ lời cầu bàu của 

đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ban cho cha hồn an xác mạnh, được ơn khôn 

ngoan đễ cha phục vụ Chúa trong cộng đoàn và nâng đỡ anh chi ̣em Legio 

chúng con. 

Chúng em xin chân thành cám ơn quy ́anh chi ̣em ban thường vụ,ban truyền 

thông và cô Hằng đã thu hiǹh, đánh đàn và cầu nguyện cho ace. chúng tôi có 

điều kiện phục vụ Chúa qua Mẹ Maria . 

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ban nhiều hồng ân 

trên cha linh giám cùng toàn thể qui ́vi.̣ 

Chúng con kińh chúc cha và qui ́vi ̣một mùa Vọng thánh thiện, một mùa Giáng 

Sinh An Biǹh trong tiǹh thương Thiên Chúa và Mẹ Maria. 

Sau thánh lễ kińh mời cha và toàn thể qui ́vi ̣bớt chút thời gian ở lại dùng 

bửa tiệc mừng với chúng con dưới tầng hầm cộng đoàn. 

Hôm nay chúng con có chút quà mọn kińh dâng lên cha thay lời cảm tạ, chúng 

con luôn nhớ ơn cha. 

                                                            TM.Trưởng Curia Phero Nguyễn văn Nhậm 


