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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Mừng Chúa Phục Sinh!!! Làm sao tôi có thể diễn tả sự cảm
động sâu sắc của tôi trước sự tham gia trung thành và vui tươi
của tất cả mọi người trong cộng đoàn suốt thời gian cử hành
Tuần Thánh và lễ Phục Sinh. Lời chúc mừng chân thành của tôi
gửi đến với các thành viên mới của giáo xứ vừa lãnh nhận các
bí tích khai tâm trong đêm Vọng Phục Sinh. Chúng ta thật diễm
phúc bởi đức tin sâu sắc, năng khiếu tuyệt vời và sự phục vụ
vui tươi mà các thành viên mới này đã đem lại cho cộng đoàn
chúng ta.
Dĩ nhiên, chúng ta biết cũng giống như mọi lễ mừng hay lễ kính khác trong giáo hội,
Mùa Phục Sinh đã bắt đầu. Khởi đầu mùa Phục Sinh chúng ta vui mừng với món quà
sự sống mới, và làm mới cam kết của chúng ta để sống như Chúa Giêsu đã sống – để
trao cuộc đời chúng ta phục vụ tha nhân cách trung thành, và để yêu mến Thiên Chúa
trên hết mọi sự. Cầu chúc cho chúng ta cảm nghiệm được niềm vui phục sinh trong
cuộc đời, thường là trong suốt 50 ngày kế tiếp của mùa Phục Sinh.
Chúa nhật tới, chúng ta sẽ cử hành Chúa nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót với cơ hội
cầu nguyện chung với cộng đoàn lần chuỗi Lòng Thương Xót lúc 3:00 pm. Julie Carrick
sẽ đem món quà âm nhạc tuyệt vời bổ sung thêm cho ngày mừng lễ Lòng Chúa Thương
Xót của chúng ta. Xin hãy tham gia với Julie Carrick và các anh chị em giáo dân khác
trong hai ngày Tĩnh Tâm của Giáo xứ (Parish Mission): “Cứu Độ và Bổ Dưỡng ... sống
trong Thánh Thể” vào ngày thứ Hai và Ba 25 & 26 tháng 4, lúc 9:00 a.m. hoặc 6:30
p.m. Xin mời tất cả mọi người. Xin mang theo một người bạn!
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