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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Tôi rất biết ơn vì sự phục vụ tận tụy và trung thành của Donna Schlager ở đây tại Giáo xứ St. Anthony.
Suốt 17 năm qua, Donna đã phục vụ giáo xứ với vai trò Phụ tá Mục vụ Quản trị, và sẽ nghỉ hưu vào ngày
mùng 3 tháng 6. Tôi mời anh chị em vui lòng tham gia với gia đình giáo xứ ngày tri ân các công việc
phục vụ và mục vụ của Donna ở giữa chúng ta. Kính mời anh chị em tham dự Thánh Lễ với Donna ngày
Chúa nhật, ngày 29 tháng 5 (cũng là sinh nhật của Donna!) lúc 9:00 a.m. Sau thánh lễ, chúng ta sẽ có
liên hoan tri ân Donna tại Parish Hall. Tôi cũng khuyến khích anh chị em gửi đến Donna một lời cảm ơn
và khích lệ khi Donna bắt đầu bước sang một chương mới trong cuộc đời. Chúng tôi sẽ thu thập các lời
cảm ơn tại văn phòng, và gửi đến Donna trong ngày tri ân. Xin cảm ơn Donna, vì sự sống và tình yêu
bạn đã trao cho giáo xứ St. Anthony.
Xin cũng vui lòng cầu nguyện cho các em học sinh và thanh thiếu niên của chúng ta sẽ lãnh bí tích Thêm
Sức vào tối thứ Năm tuần này, ngày 26 tháng 5 lúc 6:00 p.m. Chúng ta sẽ chào đón Đức Cha mới được
tấn phong, Đức Cha phụ tá Frank Schuster, lần đầu tiên đến Giáo xứ St. Anthony. Xin hãy giữ những
người được ghi Dấu Ấn của chúng ta trong tâm trí và lời cầu nguyện tốt nhất của anh chị em trong tuần
này.
Sau cùng, tháng Năm là tháng theo truyền thống chúng ta kính Đức Mẹ. Ngày thứ Bảy 28 tháng 5, chúng
ta sẽ nhận một trong bồn Bông Hồng Bạc (Silver Roses) trong việc tôn kính Đức Mẹ. Bốn Bông hồng
bạc này đồng thời đi dọc theo các tuyến đường khác nhau từ Canada đến Mexicô, qua 38 Tiểu bang của
Hoa Kỳ và 5 tỉnh của Canada trước khi gặp nhau ở Laredo, Texas, để chuyển đến Mexico, ngang qua
Cầu Quốc tế (International Bridge). Buổi trưa ngày 28, cùng với Nhóm Knights of Columbus, chúng ta
sẽ tham dự buổi cầu nguyện đặc biệt, “One Life, One Rose” (Một Sự Sống, Một Bông Hồng), Chương
trình Đức Mẹ Guadalupe Bông Hồng Bạc, sẽ đi kèm với việc đón nhận Bông Hồng Bạc. Cầu chúc cho
giáo xứ chúng ta tiếp tục được nuôi dưỡng và được làm phong phú nhờ đời sống cầu nguyện sâu sắc.
Nguyện xin tình yêu của Đức Mẹ luôn hướng dẫn chúng ta đến với tình yêu Con của Mẹ.
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