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Kính gởi:

Quí Ban Chấp Hành các Cộng Đoàn:
Düsseldorf – Troisdorft – Bonn – Köln – Aachen – Viersen – Krefeld
Möchengladbach – Neuss – Wuppertal – Wipperfürth – Erftstadt

Trích yếu:

V/v Đêm Văn Nghệ Hội Xuân Tân Mão 2011

Kính thưa Quí vị !
Theo tinh thần của của phiên họp Giáo Đoàn ngày 02.10.2010 tại Düsseldorf, năm nay các Cộng
Đoàn thuộc Giáo Đoàn Liên Giáo Phận Köln & Aachen sẽ cùng chung vui đón mừng Xuân mới
vào ngày thứ bảy 05.02.2011 nhằm ngày mùng 3 tết Nguyên đán tại dòng Ngôi Lời St. Augustin.
Hội Xuân Tân Mão 2011 sẽ được bắt đầu bằng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa vào lúc 16:00 giờ tại
Nguyện đường nhà Dòng và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau liên hoan mừng Xuân mới.
Giúp cho chương trình đêm văn nghệ Xuân được phong phú và đặc sắc, chúng tôi rất cần đến sự
hợp tác và hỗ trợ của các Cộng đoàn. Xin Quí vị vui lòng kêu gọi, nâng đỡ và khuyến khích các
anh chị em Ca đoàn và các bạn trẻ trong Cộng đoàn của mình, tích cực tham gia vào chương trình
văn nghệ qua các tiết mục như ca, vũ, nhạc, kịch…
Để chuẩn bị sắp xếp cho chương trình được liên tục và chu đáo, cũng như để Ban nhạc có đủ thì
giờ tập dợt trước, xin các Cộng Đoàn thông báo hoặc gởi các tiết mục về cho chúng tôi
trước ngày 05.01.2011 theo địa chỉ dưới đây:
Nguyễn Đình Thanh
Bertolt-Brecht Str. 176, 50374 Erftstadt
Tel. 02235-43153 / Mobil. 015201742927 / nguyendinhthanh@gmx.de
Khi đăng ký các tiết mục xin Quí vị vui lòng cho chúng tôi biết tên tác gỉa, nội dung và thời gian
khoảng chừng khi trình diễn, để chúng tôi tiện việc xắp xếp chương trình.
Mức độ thành công cho Đêm văn nghệ mừng Xuân mới của Giáo Đoàn chúng ta sẽ tùy thuộc vào
sự đóng góp các tiết mục của các Cộng đoàn. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi và rất mong được
sự tham gia, cộng tác tích cực của các Cộng Đoàn. Xin hết lòng cảm ơn Quí vị.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, kính xin Thiên Chúa chúc lành và sự bình an đến cho
Quí vị cùng gia đình. Cầu chúc gia đình Quí vị luôn được an vui hạnh phúc.
Trân trọng kính chào!
TM/Ban Tổ Chức
Nguyễn Đình Thanh

