
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris
cử hành Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2019.

L'Église Évangélique Vietnamienne de Paris
célèbre la fête de Noël 2019.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban 
Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư 

mất mà được sự sống đời đời.”
(Kinh-thánh, sách tin lành theo Giăng 3:16)

“Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 

mais qu'il ait la vie éternelle.”
(La Bible, l’évangile selon Jean 3:16)

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS
Văn phòng: 5, Villa du Maine, 77186 Noisiel. Tél. 01 60 05 11 93 & 06 41 69 42 57
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THIỆP MỜI
Nhân dịp Kỷ niệm Đấng Cứu Thế Giáng Sinh 2019, Hội Thánh
Tin Lành Việt Nam tại Paris theo truyền thống sẽ cử hành Đại Lễ 

Giáng Sinh (Noël) một cách trọng thể.

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT GỒM CÓ:
- Ca nhạc Giáng Sinh
- Cầu nguyện cho đất nước và đồng hương hải ngoại
- Sứ điệp Giáng Sinh
- Phát quà Giáng Sinh
- Tiệc trà mừng Lễ Giáng Sinh 2019
               

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Paris trân trọng kính mời quý ông 
bà anh chị em và gia đình, quý vị thân hữu và tín hữu hoan hỉ đến chung dự 
ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2019 do Hội Thánh chúng tôi tổ 
chức theo thì giờ và địa điểm nêu trên.
Sự hiện diện của quý vị sẽ tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ, đồng thời 
cũng là dịp quý báu để chúng ta, những người Việt xa quê hương, có cơ hội 
gặp gỡ, trao đổi tâm tình viễn xứ và tìm về nguồn chân phước thiên thượng, 
sưởi ấm tâm hồn trong những ngày sống nơi đất khách quê người.
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Paris trân trọng kính mời. 

14 giờ 30
Chúa Nhật
22-12-2019

Thánh Đường
số 172 Boulevard Vincent Auriol.

75013 Paris (Métro : Place d'Italie).

LÚC: TẠI:

Thay mặt Hội Thánh
Quản nhiệm

Mục sư Nguyễn Văn Bình.

LE DIEU D’AMOUR EST NÉ

Chúa tình yêu
Giáng Sinh



      Mừng
Chúa Giáng Sinh

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS
L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE VIETNAMIENNE DE PARIS

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris kính chúc quý ông, bà, anh 
chị em và gia đình, quý vị thân hữu và tín hữu, quý bà con đồng 
hương xa, gần một mùa Giáng Sinh 2019 vui tươi, ấm áp và tràn 
đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Nguyện sự bình an và ân điển của Đức Chúa Trời tiếp tục tuôn đổ 
dồi dào trên toàn thể con dân Chúa trong mùa Giáng Sinh này. 

L'Église Évangélique Vietnamienne de Paris vous souhaite à vous 
et à vos famille, un Joyeux Noël 2019, qu'il soit chaleureux et plein 
de l'amour de Dieu.
Que la paix et la grâce de Dieu puisse continuer à couler abon-
damment sur tout son peuple en cette période de Noël.


