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Trang Những Nụ Hồng
Các Nụ hồng rất thân mến,
Cha Gia Trưởng và Ban Phục Vụ gởi
đến các Nụ Hồng gần xa lời thân thương thăm hỏi. Hân hoan chào mừng các Nụ Hồng mới gia nhập.
Các Nụ Hồng ơi ! Năm mới đã đến rồi, chúc mừng các Nụ Hồng được Chúa ban thêm tuổi, thêm
khôn ngoan, học thêm giỏi, thêm nhiều điều hiểu biết tốt đẹp.
Để đáp tình Chúa, mong các Nụ
Hồng năm 2009 ngoan hơn năm cũ nhé, làm gương sáng cho những bạn bè chung quanh, nhất là
những bạn chưa được biết Chúa. Kèm theo gương sáng các Nụ Hồng cần biết dâng lên Chúa những
hy sinh nho nhỏ, thêm lời cầu nguyện cho những Nụ Hồng đang sống trong đói khổ bên Việt Nam.
Đừng quên cảm tạ ơn Chúa đã cho các cháu sống trong hạnh phúc dư dật, bằng cách thu nhặt
những đồng xu nhỏ bé góp với GĐBAPL gởi làm quà tới các bạn đồng tuổi với các cháu, đang phải
sống trong hoàn cảnh thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc bên Việt Nam. Được như thế, chắc chắn Chúa sẽ
vui lòng lắm và ban cho các Nụ Hồng năm mới 2009 thêm nhiều điều tốt lành trong vòng tay yêu
thương của mọi người thân yêu.
Có những Nụ Hồng không gởi ảnh kịp, hẹn Bản Tin sau nhé.
Kính thưa quý phụ huynh, lời kết của trang Nụ Hồng đơn sơ này xin gởi đến quý vị lòng chân thành
biết ơn quý vị đã hưởng ứng lời mời gọi của GĐBAPL cho các em gia nhập vào Vườn Hồng yêu
thương và bác ái này.
Ước mong quý vị phụ huynh xa gần tích cực cho các cháu gia nhập vào
Vườn Hồng để ươm trồng cho Vườn Hồng mỗi ngày thêm sum xuê hoa trái, tỏa lan hương thơm bác
ái đến các Nụ Hồng còn khô cằn, khốn khổ bên quê hương đang ngóng chờ sự chia sẻ tình thương
của Gia Đình Bác Ái chúng ta.
Kính chúc quý vị phụ huynh, thân chúc các Nụ Hồng gần xa một
năm mới Kỷ Sửu đón nhận được nhiều Hồng Ân của Chúa, phúc lộc dồi dào, an bình, hạnh phúc và
thịnh đạt.
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