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THƯ CÁM ƠN
Kính gửi:

Cha Michael Trầ n Xuân, và Hội Tông Đồ Tôma Thiê ̣n
Cô Kim Hà và Nhóm Radio Giờ của Mẹ,
Anh James Bùi Ngọc và quý vị Ân Nhân,

Kính thưa: Cha Michael Trầ n Xuân, và Hội Tông Đồ Tôma Thiê ̣n
Cô Kim Hà và Nhóm Radio Giờ của Mẹ,

Anh James Bùi Ngọc và quý vị Ân Nhân
Con là Sơ Maria Ngô Thị Hạnh, Phụ tá Bề trên Tổng quyền Dòng Nữ Đa
Minh Thái Bình, người đã viết thư ngỏ cho Cô Kim Hà và Nhóm Radio Giờ của
Mẹ, Anh James Bùi Ngọc và quý vị Ân Nhân vào đầu mùa Chay 2019 để bầy tỏ
lòng biết ơn với những gì mà Cô và quý vị Ân nhân đã giúp đỡ Hội Dòng cũng
như bày tỏ nhu cầu hiện tại trong việc xây dựng ngôi Nhà Nguyện của Hội Dòng.
Qua thư báo của Anh James Bùi Ngọc, chúng con được biết chúng con đã
nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị Ân nhân, tổng số tiền mà nhóm đã
quyên góp trong mùa Chay 2019 cho Hội Dòng là 8.200 USD . Trong danh sách ân
nhân, chúng con nhận thấy có những vị đã từng giúp cho chúng con trong việc xây
dựng trước đây. Chúng con rất cảm phục về sự ưu ái và quảng đại mà Quý Vị luôn
dành cho Hội Dòng chúng con.
Hôi Dòng chúng con xin tri ân Cha và Hô ̣i Tông Đồ Tôma Thiêṇ đã không
quản ngại, nhưng luôn sẵn sàng cộng tác với nhóm, làm cầu nối để chúng con có
thể nhận kết quả quyên góp cách nhanh chóng. Cầu mong Chúa luôn đồng hành
cùng Cha và Hội.
Hội Dòng chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Cô
Kim Hà và Nhóm Radio Giờ của Mẹ, đã giúp quảng bá nhu cầu của Hội Dòng cho
nhiều người được biết. Xin Chúa ban muôn phúc lành cho Cô và Nhóm.
Hội Dòng chúng em xin hết lòng cám ơn sự hy sinh không ngại vất vả của
Anh James Bùi Ngọc. Những việc Anh đã làm cho Hội Dòng là món quà vô giá,
không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất, mà còn là tấm gương phục vụ để chị em trong
Hội Dòng học theo. Xin Chúa ban cho Anh Chị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình
an và tràn đầy ơn phúc.
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Hội Dòng chúng con xin chân thành tri ân quý vị Ân nhân đã lắng nghe nhu
cầu của chúng con, đã cảm thông và quảng đại chia sẻ, giúp cho việc xây cất Nhà
Nguyện của Hội Dòng có thể tiếp tục. Chúng con cũng rất mong sẽ sớm có thể
hoàn thành. Tuy nhiên, đây là một công trình trọng tâm của Hội Dòng, là nơi giúp
chúng con lãnh nhận ơn lành cho mình và cho tha nhân. Là nơi không thể thi công
cách vội vàng hay qua loa được. Do đó, chúng con vẫn luôn luôn cần sự quan tâm
của quý vị. Với những gì quý Vị đã ưu ái dành cho chúng con trong mùa Chay này,
chúng con cảm thấy rất vui và muốn nói lời cám ơn Quý vị rất nhiều. Cầu mong
chính Chúa sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những việc tốt đẹp mà quý vị làm
cho chúng con.
Trong tâm tình cảm nghiệm tình yêu của Chúa trong Tam Nhật Thánh, cùng Chúa
bước vào cuộc khổ nạn để tiến tới vinh quang, Hội Dòng chúng con xin kính chúc
Cha và Hô ̣i Tông Đồ Tôma Thiên,
̣ Cô Kim Hà và Nhóm Radio Giờ của Mẹ, Anh
James Bùi Ngọc và quý vị Ân Nhân Tam Nhật Thánh thật sốt sắng, cảm nhận thật
sâu tình yêu mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta và mừng Đại Lễ Chúa Phục
Sinh trong niềm vui và ân sủng!
Kính thư.
Tu viện Trung ương Dòng
Ngày 16 tháng 4 năm 2019

Nt. Maria Ngô Thị Hạnh
Phụ tá Bề trên Tổng quyền
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