Tổng Giáo Phận Sài Gòn
Giáo Hạt Thủ Thiêm – Giáo Xứ Thánh Linh
Dòng Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils

THƯ NGỎ
Kính thưa :
- Qúy Cha,
- Quý Bề Trên,
- Toàn thể Dân Chúa,
Lời đầu tiên chúng con xin gửi đến qúy Cha, qúy Bề trên và tòan thể qúy vị lời
chúc sức khỏe, bình an và luôn có sự đồng hành của Thiên Chúa.
Kính thưa qúy Cha, qúy Bề trên và tất cả qúy vị,
Chứng kiến sự băn khoăn, lo lắng của nhiều bậc cha mẹ khi con cái chuẩn bị đặt
chân lên thành phố, trong khung cảnh mới lạ, lạc lỏng, với biết bao cạm bẩy trong
xã hội hiện tại,...
Chúng con, chị em nữ tu Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils đã mở
một lưu xá để có thể đón tiếp các em, tại quận 9, thuộc giáo xứ Thánh Linh, hầu
có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hành và nơi ăn chốn ở của các em,
cũng như giúp cho phụ huynh, phần nào an tâm khi con gái xa nhà.
Chúng con xin qúy Cha, qúy Bề trên cùng qúy vị thương giúp chúng con, phổ
biến rộng rãi thông tin này đến các giáo xứ.
Xin qúy Cha, qúy Bề trên và qúy vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng con trong sứ
vụ mà Chúa và Giáo Hội đã giao phó.
Chúng con xin chân thành ghi ơn tất cả mọi người.
Sài gòn, ngày 20 tháng 7 năm 2018.
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