
Kính thưa Cha Linh Hướng và quí ân nhân nhóm Linh Thao 

  

Chúng con LM quản xứ và giáo dân họ đao Bến Khế thuộc giáo phận Nha Trang đã 

nhận quà Tết Tân Sửu từ Cha va Nhóm.Chúng con rất vui mừng và kinh gửi lời cám 

ơn chân thành với lòi cầu nguyện mỗi ngày. Chúng con xin gửi những hình ảnh cụ 

thể. 

 

TM giáo dân ho Bến Khế. 

Lm Giuse Nguyễn Xuân Quý OFM 

  

                              ----------------------------------------------- 

  

 Kính thưa Cha linh hướng cùng quý các Anh Chi Nhóm Linh Thao 

  

Qua sự giới thiệu của ông Cậu Bình gốc giáo xứ Hà Dừa cổ kính 

Dù thời gian gấp rút nhưng  Cha Phong tuy nhằm hoàn cảnh bệnh bất ngờ đã gửi kịp 

cho con nhận số tiền 1,100 usd đủ cho chúng con sắm quà tết cho 200 phần như 

trong thư trước chúng con đã trình bày.  Chúng con đặt sẵn hàng trong siêu thị để 

được giảm giá và đủ hàng tiện đến chuyên chở về đến nhà thờ Bến Khế đoạn đường 

40 cây số lên vùng núi. 

  

Chúng con phân phối các phần quà và phát phiếu cho mỗi gia đình. Đêm giao thừa 

lúc 19g, nhà thờ điện đuốc sáng như đêm Noël, giáo dân dự lễ đông chật hết ghế, 

may là vùng này không bị giãn cách covid19. Sau Thánh Lễ, các gia đình cầm phiếu 

trật tự theo hàng lên nhận quà mọi người đều vui. 

  

Ba ngay tết, bà con được nghỉ công việc nên sốt sắng đi dự thánh lễ, vui chơi và 

thăm  viếng nhau.Với những lời lẽ đơn sơ Chúng con chân thành gửi lòng biết ơn 

bằng lời cám ơn ,lời cầu chúc bình an tràn đầy ơn Chúa qua lời câu nguyện của chúng 

con. 

  

Chân thành cám ơn  và Chúc Năm Mới Bình An Khỏe Mạnh 

 Linh mục Quản Xú Họ đạo Bến Khế 

Lm Giuse Nguyễn Xuân Quý  OFM 


