Thăm, chúc Tết Ban Tôn giáo Thành phố
nbsp;
Chiều ngày 26/1, đồng chí Trần Anh Đức – PBT Thường trực Quận ủy cùng lãnh đạo UBMTTQVN, ban
Dân vận đã đến thăm Chùa Hòa Thọ, Chùa Huệ Quang, Chùa An Sơn, chùa Phổ Hiền, chùa Bầu Sen, Thánh
Thất Trung Đồng và thánh thất Trung Bửu.
nbsp;
Thăm, chúc Tết giáo xứ Cồn Dầu
Đồng chí Trần Văn Phi – PCT Thường trực UBND quận cùng lãnh đạo UBMTTQVN quận đã đến thăm và
chúc tết Ban Tôn giáo Thành phố, Tòa Giám mục Thành phố; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa
Thọ Quang; Giáo xứ Cẩm Lệ; Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam và giáo xứ Cồn Dầu.
nbsp;
Thăm, chúc tết Hội truyền giáo Cơ Đốc Việt Nam
nbsp;
Tại buổi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo quận đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các họ đạo, đồng bào giáo dân,
phật tử trên địa bàn quận đón năm mới bình an, hạnh phúc; đồng thời, ghi nhận nhữngnbsp;đóng góp tích
cực của đồng bào giáo dân, đồng bào phật tửnbsp;vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội quận nhà trong
thời gian qua. Các đồng chí cũngnbsp;bày tỏ mong muốn cácnbsp;chức sắc, chức việc và đồng bào giáo dân,
phật tử tích cực tham gianbsp;các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
trên địa bàn quận, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng và mở rộng khối Ðại đoàn kết toàn dân tộc, thực
hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
nbsp;
Thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chùa Thọ Quang
nbsp;
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