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Lễ Cha & Mẹ 2020
Noisiel ngày 15 tháng 6 năm 2020
Kính gởi : Toàn thể con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris
Trích yếu : Mời dự Lễ Cha Mẹ lúc 15g30 Chúa nhựt 21/06/2020
Thưa quý Ông bà anh chị em yêu dấu,
Cám ơn Chúa, Ngài đã cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris chúng ta đã được nhóm lại thờ
phượng Chúa bắt đầu từ Chúa nhựt 07/06/2020, hai Chúa nhựt qua một số con cái Chúa đã
trở lại nhà thờ thông công với nhau và cùng thờ phượng Chúa, nghe giảng lời Ngài thật vui vẻ
và phước hạnh.
Chúa nhựt tuần tới nầy là Chúa nhựt đặc biệt toàn nước Pháp mừng ngày lễ của những người
cha. Hằng năm, Hội Thánh Chúa tại Paris đều dùng ngày lễ nầy để Hội thánh cử hành Lễ Cha và
Mẹ chung với nhau làm cơ hội cho con cái nhớ ơn công cha nghĩa mẹ và cha mẹ suy gẫm về vai
trò làm cha làm mẹ của mình trước mặt Chúa.
Chúa nhựt 21-06-2020 nầy, bắt đầu lúc 15g30 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris cử
hành ngày lễ Cha Mẹ tại nhà thờ. Thay cho Ban Chấp Hành Hội Thánh kính mời quý Ông bà
anh chị em dành thì giờ đến thờ phượng Chúa để cùng nghe sứ điệp : Cha và Mẹ. Rất mong gặp
lại đầy đủ quý Ông bà anh chị em sau 3 tháng không được đến thờ phượng Chúa tại nhà thờ để
cùng tôn vinh thờ phượng Chúa.
Cầu xin Chúa yêu thương ban cho quý Ông bà anh chị em sức khỏe, bình an trong vòng tay gìn
giữ của Ngài.
Rất mong gặp lại quý Ông bà anh chị em sau những ngày xa cách.
Thân mến trong tình thương của Chúa,
Quản Nhiệm Hội Thánh
Mục sư Nguyễn văn Bình.

