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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 

 

Thật quá kinh ngạc ngày mừng lễ Thánh Bổn Mạng St. Anthony của giáo xứ chúng ta! Mọi thứ rất tuyệt vời và 

vui nhộn, thức ăn cũng ngon nữa! Xin hãy cùng với tôi mở rộng lời cám ơn đặc biệt đến Dulce Casanova, từ nhân 

viên giáo xứ chúng ta và cho đến các thành viên với tài năng tuyệt vời và lòng quảng đại của Nhóm Lãnh Đạo 

Hispanic, đã liên kết các lễ hội và hoạt động. Thật là vui nhìn thấy nhiều anh chị em giáo dân quy tụ mừng ngày 

lễ đặc biệt của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các đoàn thể trong giáo xứ, đã nấu ăn, quyên góp và phục vụ các món 

ăn ngon mà chúng ta đã thưởng thức, và cảm ơn các anh chị em đã chia sẻ tài năng góp vui trên sân khấu. Tôi biết 

thánh Anthony đang mỉm cười khi chúng ta tôn vinh vị thánh bảo trợ và mừng lễ với cộng đồng. Chúng tôi thật 

may mắn khi tận hưởng nơi đây tại Giáo xứ St. Anthony.  

Tại các thánh lễ Chúa nhật tuần này, chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ người phục trách mục vụ giới trẻ mới của chúng 

ta, Mona Fonseca. Mona sẽ bắt đầu phục vụ giới trẻ và các em thanh thiếu niên của giáo xứ vào đầu tháng Bảy.  

Tôi rất vui Mona sẽ tham gia với anh chị em nhân viên giáo xứ và phấn khởi làm việc với cô ấy để phát triển mục 

vụ giới trẻ/thanh thiếu niên nơi đây tại St. Anthony. Dưới đây là một vài lời tự giới thiệu.  
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Anh chị em cộng đồng Giáo xứ St. Anthony thân mến, 

Tên tôi là Mona Fonseca và tôi đang viết những dòng giới thiệu này trong sự mong đợi và phấn khởi đến đây làm 

việc vào đầu tháng 7 với tư cách là người trợ tá mục vụ cho Mục vụ Giới trẻ và Thanh thiếu niên.   

Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với mục vụ giới trẻ tại giáo xứ quê nhà của mình, Giáo xứ St. Louise ở Bellevue. Tôi đã 

tham gia thánh lễ Life Teen và ngay trước khi kết thúc Thánh lễ, vị phụ trách mục vụ giới trẻ xin một “thỉnh cầu” 

cho những ai suy nghĩ và cầu nguyện để tham gia vào Nhóm Nồng Cốt Mục vụ Giới trẻ. Khi tôi nghe về mục vụ 

giới trẻ, tôi cảm thấy một ơn gọi bên trong để tìm hiểu thêm về vai trò này. Tôi đã làm và như người ta thường 

nói, “phần còn lại của lịch sử.” 

Tôi đã trở thành một phần của Nhóm Nồng Cốt Mục vụ Giới trẻ và Thêm Sức tại St. Louis trong hơn 15 năm qua. 

Những năm đó cũng lấp đầy nhiều chuyến đi mục vụ trong tiểu bang và ngoài nước. Mỗi năm đó đều là năm tốt 

nhất bởi vì với tư cách thành viên của Nhóm Nồng Cốt, tôi đã được trao cho nhiều cơ hội đồng hành với giới trẻ 

khi các em lớn lên trong đức tin, chịu thử thách đức tin, và học hỏi để sống đức tin qua nhiều dự án phục vụ khác 

nhau. Hầu hết các em thanh thiếu niên này đã tốt nghiệp trung học, cao đẳng và lập gia đình riêng ….luôn nâng 

cao họ trong niềm tin Công giáo.   

Tôi thật diễm phúc và phấn khởi được trao cho cơ hội này để đồng hành với các em giới trẻ và thanh thiếu niên 

của Giáo xứ St. Anthony. Tôi mong được gặp mặt các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sắp tới. Xin vui lòng tự giới 

thiệu chính mình và gia đình của anh chị em khi các bạn gặp tôi tại Thánh Lễ.  

Khi tôi chuyển qua vai trò này tại St. Anthony, tôi xin anh chị em cầu nguyện khi chúng ta cùng nhau đồng hành 

với nhau trong một sự hiểu biết sâu sắc hơn trong đức tin. Xin vui lòng tiếp tục cầu nguyện cho giới trẻ trong giáo 

xứ chúng ta và trên toàn thế giới.  

Xin cảm ơn, 

Mona Fonseca 


