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THƯ NỤ HỒNG
Những Nụ Hồng rất thân mến !
Cha Gia Trưởng Linh Hướng Phaolô
Trần Đức Hùng và Ban Phục Vụ rất vui mừng chào đón những Nụ Hồng bé nhỏ của Chúa. Và có lẽ
đây cũng là niềm vui chung của toàn thể Gia Đình Bác Ái Phaolô khi thấy sự xuất hiện của các cháu
trên Bản Tin Liên Lạc này. Các cháu là những Nụ Hồng mà Chúa đã ươm tự thuở nào vào lòng đất
Mẹ Hội Thánh. Hôm nay Chúa yêu thương chọn chỗ cho nẩy mầm, mọc lên và trổ sinh hoa trái với
nhiều hương sắc để tô điểm mảnh vườn Tình Thương của Gia Đình Bác Ái Phaolô.
Cám ơn Quý
thành viên phụ huynh đã mang các cháu đến như những cánh tay Thiên Thần thật xinh xắn, làm
nên một niềm vui, một khích lệ lớn lao cho mọi người đang dấn thân trong công tác Bác Ái của Gia
Đình Phaolô - Một Đại Gia Đình thiêng liêng yêu quý.
Cầu Chúa ban cho các cháu một niên học
mới 2006 – 2007 mạnh khỏe, tươi vui, ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, luôn đẹp lòng Chúa và là
nguồn vui cho cha mẹ và mọi người trong gia đình.
Kính thưa Quý Thành Viên, Quý Ân Nhân,
Quý Thân Hữu cùng tất cả quý vị xa gần, mà dù Gia Đình Bác Ái Phaolô chưa có dịp được hân hạnh
đón tiếp vào Đại Gia Đình, khi bắt gặp Bản Tin Liên Lạc này xin khuyến khích các cháu tham gia
(không giới hạn tuổi) để có cơ hội tập cho các cháu làm việc tốt và trở nên những Tông Đồ Bé Nhỏ,
những Nụ Hồng, đem lại niềm vui, lan tỏa hương thơm Tình Yêu Thiên Chúa đến những ai còn thiếu
thốn và khát khao.
Nếu các cháu muốn nói lên cảm nghĩ dù đơn sơ, nhỏ bé của các cháu khi
tham gia vào công tác tình thương này – Đừng ngại ngùng – Hãy gởi về:
Gia Đình Bác Ái Phaolô
P.O. Box 2472, Garden Grove, CA 92842 - 2472 (714) 638-1156
Gia Đình Bác Ái Phaolô rất
vui và sẽ đăng lên trang NHỮNG NỤ HỒNG trong các Bản Tin Liên Lạc kế tiếp. Mến chào các Nụ
Hồng thân yêu. Hẹn gặp lại các Nụ Hồng lần tới nhé.
Thay mặt Gia Đình Bác Ái Phaolô
E
lizabeth Trần thị Uyển Nguyện
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