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                                                                                                         Paris, Ngày 05 tháng 11 năm 2016 

 

V/v : Đoàn Kitô Vua mừng lễ Giáng Sinh 2016 

 

 

Kính thưa quý phụ huynh, 

 

 

Trong niềm hân hoan chuẩn bị mừng đón Ngôi Hai nhập thể làm người, Đoàn TNTT Kitô Vua xin trân trọng kính 

mời quý phụ huynh đến tham dự Giờ Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh cùng với các em thiếu nhi 

tại Giáo Xứ VN Paris vào lúc 17 giờ chiều thứ bảy 17 tháng 12 năm 2016.  

 

Để cho bầu khí mừng Lễ Giáng Sinh của các em thêm thân tình và tươi vui, Đoàn Thiếu Nhi năm nay sẽ lo mua 

quà Giáng Sinh cho các em. Để giúp chúng con, xin quý phụ huynh đóng góp :                

                                6€ cho các em Ấu Nhi và Dự Bị Ấu Nhi 

                                8€ cho các em Thiếu Nhi 

                              10€ cho các em Nghĩa Sĩ  

 

Cho mỗi em được một món quà đặc biệt do các trưởng chọn, trước ngày thứ bảy 10 tháng 12. Xin qúy phụ 

huynh điền vào phiếu dưới đây : bao nhiêu quà, và quà cho nam hay nữ, trong ngành nào, bao nhiêu tuổi. Để mua 

vé, xin quý phụ huynh đến gặp Ban Điều Hành (Tr. Kim Thuỷ, Tr. Khánh Linh, hoặc Tr. Sylvie) kèm theo phiếu. 

 

Ngoài ra, xin quý phụ huynh vui lòng đóng góp thức ăn mặn, ngọt để Đại Gia Đình Thiếu Nhi chúng ta cùng chung 

vui với nhau sau Thánh lễ.  Những phần thức ăn mang đến xin quý phụ huynh đưa vào nhà bếp của Giáo Xứ 

trước Thánh Lễ.  

 

Xin chân thành cám ơn quý phụ huynh. Xin chúc quý phụ huynh một mùa Giáng Sinh an lành. 

 

 

Linh mục Tuyên Úy          Đoàn Trưởng    

Đinh Đồng Thượng Sách         Maria Nguyễn Hoàng Kim Thủy    

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Phiếu mua vé Giáng Sinh 

 
Tôi ………………………………………………………………………………………….mua vé Giáng Sinh cho con tôi : 
 
1/…………………………………………………….……ngành…………….…tuổi……...…….      Nam                Nữ 
 
2/…………………………………………………….……ngành…………….…tuổi……...…….      Nam                Nữ 
 
3/…………………………………………………….……ngành…………….…tuổi……...…….      Nam                Nữ 
 
4/…………………………………………………….……ngành…………….…tuổi……...…….      Nam                Nữ 
 
 

  Tổng cộng = ……………€                                 Chữ ký phụ huynh                             


