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Thư  Mời 
 

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa xin kính mời Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ 
cùng toàn thể quý đồng hương Thức Hóa, quý thân hữu và gia đình cùng về tham 
dự thánh lễ Tạ Ơn và tiệc mừng 36 năm ngày họp mặt tại:        
   

St. Thomas Aquinas Church 
1719 Morris Street  

Philadelphia, PA 19145 
 

Vào lúc 3 giờ chiều  
Chúa Nhật - Ngày 24 Tháng 7, Năm 2022 

         
        Trước hết để cùng tạ ơn Thiên Chúa đã ban muôn hồng ân xuống trên mỗi 
người chúng ta và gia đình trong một năm qua. Đặc biệt Chúa vẫn luôn gìn giữ và 
quan phòng cách đặc biệt cho các gia đình chúng ta sau hai năm sống trong lo âu & 
giãn cách vì đại dịch Covid-19. Đây cũng là dịp để chúng ta kính nhớ 27 anh hùng 
Tử Đạo Giáo Xứ Thức Hóa; cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, ông bà cha mẹ, 
thân bằng quyến thuộc đã ra đi trước về với Chúa. Hơn thế nữa, mỗi buổi họp mặt 
là dịp làm tăng thêm tình nghĩa đồng hương được nồng nhiệt hơn. 
 
       Sự hiện diện của quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và của đồng hương, thân hữu là 
niềm vinh dự thật lớn lao cho Hội nhân dịp ngày họp mặt.  
      

Rất mong được tiếp đón quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý vị cùng gia đình 
trong ngày mừng họp mặt lần thứ 36 của Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa 
Kỳ năm nay. 
 

Trọng kính, 
 

TM. Ban Chấp Hành 
Hội trưởng  

 
Vincente Đinh Quang Thoại 

 
 

 
Dù cho bận rộn trăm bề -  Đồng hương họp mặt nhớ về đừng quên  


