Thư Mời Dự Lễ Khánh Thành Nhà Thờ
ngày 21 tháng 4 Bính Thân (27/05/2016)

Ban Liên Lạc Họ Cao-Xuân xin thông báo đến tất cả bà con nội ngoại cùng bạn bè gần xa của hậu
duệ cụ CAO XUÂN DỤC trong nước cũng như đang định cư tại hải ngoại
Chương trình khánh thành công trình nhà thờ CỤ CAO XUÂN DỤC tại xóm 5 xã DIỄN-THỊNH, huyện
DIỄN-CHÂU tỉnh NGHỆ-AN:
•Sáng thứ Tư 25/05/2016 (19 tháng 4 Bính Thân) tổ chức khánh thành tương đối trịnh trọng,
đơn giản, tiết kiệm.
•Sáng thứ Sáu 27/05/2016 (21 tháng 4 Bính Thân) tổ chức lễ giỗ cụ CAO XUÂN DỤC tại nhà
thờ mới, long trọng, chu đáo và có mời một số các vị quan khách chủ chốt của tỉnh huyện xã,
các vị ân nhân và bà con họ CAO XUÂN gần xa tới tham dự.
Vì điều kiện BLLHCX không thể gửi thiệp mời đến từng người, nên xin nhờ trang mạng thông bào đến
bà con cháu chắt nội ngoại, cùng anh em bè bạn gần xa cố gắng hết sức, bớt chút thời gian quý báu
về dự lễ dâng hương nhà thờ và chiêm bái cụ CAO XUÂN DỤC để tỏ lòng hiếu nghĩa của các lớp con
cháu chúng ta.
Khi các quý vị về đến địa điểm tổ chức lễ dâng hương, bất kỳ thời gian nào trong ngày 27/05/2016 thì
các quý vị nhớ đăng ký với người của BLLHCX để kịp thời bố trí hướng dẫn.
Vì điều kiện thời gian và nhân lực eo hẹp trong cuộc tổ chức, nên có thể xẩy ra sai sót trong quá trình
thực hiện vậy BLLHCX rất thành tâm mong các quý vị lượng thứ cho chúng tôi.
Xin hết sức trân trọng cảm ơn.
T/m BLLHCX CAO XUÂN HẠNH

