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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Tôi muốn cám ơn sự đón chào nồng ấm của anh chị em đối với Cha Gary Zender trong
cuối tuần qua. Tôi biết ngài rất vui gặp lại những người bạn, và một lần nữa lại hướng
dẫn cộng đoàn trong lời cầu nguyện. Tôi cũng rất vui cuối tuần qua tại giáo xứ St.
Louise. Tôi đã không trở lại St. Louise dường như gần 9 năm. Cuối tuần này nữa, chúng
ta sẽ đón Cha Frank Rouleau trở lại với chúng ta để mở đầu cho tuần lễ Haiti. Tôi muốn
cám ơn tấm lòng quảng đại của anh chị em đã hỗ trợ cho giáo xứ kết nghĩa của chúng
ta, giáo xứ Ste. Anne de Hyacynthe, trong lần quyên góp lần hai cuối tuần này. Xin vui
lòng tham gia với Cha Gary Zender, Cha Frank, nhóm Standing with Haiti và tôi trong
buổi thảo luận ngày thứ Hai, 28/3 lúc 6:30 pm, tại nhà thờ. Đó là sẽ cơ hội tuyệt vời để
hiểu biết thêm và cập nhật thông tin về anh chị em chúng ta tại Hait, và cũng là cơ hội
chúng ta tìm hiểu thêm người bạn đồng hành mới của chúng ta với giáo xứ St. Louise
trong công việc mục vụ trao ban sự sống này.
Xin cảm ơn sự đóng góp quảng đại của anh chị em về Giỏ Đón Chào các cư dân đầu
tiên tại Cơ sở Nhà ở Lâu dài CCS, sẽ khai trương vào tháng 4. Nếu anh chị em chưa
đóng góp, xin mời anh chị em cứ tiếp tục. Chúng tôi sẽ thu gom các mặt hàng về
giặt/làm sạch quần áo (các mặt hàng đã được niêm yết trên các thùng thu gom tại các
lối vào của nhà thờ) đến giữa tháng 4.
Tôi sẽ có cuộc tiểu phẫu thoát vị đĩa đệm vào ngày thứ Sáu 25/3. Tôi sẽ phải nằm nghỉ
cuối tuần. Cám ơn lời cầu nguyện của anh chị em cho tôi được mau bình phục.
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