
Thân mến chào quý Anh Chị Phụ Huynh: 
 
Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn quý anh chị đã ủng hộ tinh thần và thức ăn nước 

uống cho buổi tiệc giáng sinh vừa qua. Em cũng xin đặc biệt cảm ơn Chị Lương và chị 

Anne đã giúp nấu nướng mặc dù các chị không có con sinh hoạt trong ca đoàn.Sự hiện 

diện đông đủ của quý anh chị  là niềm khích lệ lớn lao cho chúng em trong ban điều hành. 

Em xin được nhắc nhở mọi người là ca đoàn Emmanuel sẽ hát trong thánh lễ 4 giờ chiều 

vào ngày mai 12/24/18. Thánh lễ này sẽ là thánh lễ vọng giáng sinh và cũng là lễ bổn 

mạng của Ca Đoàn Emmanuel. Để giúp cho việc sửa soạn thánh lễ thêm phần chu đáo, 

xin anh chị cho các em đến nhà thờ vào đúng 3:00 giờ chiều. Xin quý Anh Chị nhắc các 

em nam mặc quần tây áo sơ mi và các em nữ mặc áo đầm hoặc quần tây áo sơ mi. Ca 

Đoàn sẽ chụp một tấm hình lưu niệm với Cha Chánh Xứ một vài phút ngay trước thánh 

lễ. Sau thánh lễ chúng ta sẽ không có tập hát để cho mọi người về nhà vui giáng sinh với 

gia đình. 

Xin kính chúc quý anh chị được một mùa giáng sinh an bình và thánh thiện cũng như 

một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Xin cảm ơn Quý Anh Chị đã tin tưởng vào 

CĐ Emmanuel và trợ giúp cho ca đoàn trong những bước đầu tiên. Ước mong sao ca 

đoàn chúng ta được mỗi ngày thêm vững mạnh để con em chúng ta tiếp tục có một môi 

trường sinh hoạt thánh thiện và luôn hân hoan phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội qua lời 

ca tiếng hát. 

 
Merry Christmas and Happy New Year 
  

 
Thân mến,    
 

 
 
Nguyễn Quốc Anh    
 
 
 
 
 
"Working hard for something we don't care about is called stress... 
Working hard for something we love is called passion." - Rev. Gregory Sakowicz 

 
 


