7/24/2022
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Chúng ta vui mừng chào đón Mona Fonseca, người sẽ chuyên trách giới trẻ và
thanh thiếu niên của chúng ta, đến với Giáo xứ St. Anthony cuối tuần này. Tôi
rất phấn khởi về tất cả các chương trình và các khả năng dành cho thanh thiếu
niên của chúng ta. Xin vui lòng theo dõi bản tin để biết thêm chi tiết liên quan
đến các cơ hội cho giới trẻ chúng ta gặp gỡ Mona về hai chương trình “Gặp gỡ
và Chào hỏi” được hoạch định trong tháng này:
 Chúa nhật 24/7 dành cho các em học sinh trung học cơ sở (Middle School),
 Chúa nhật 31/7 dành cho các em tuổi học sinh trung học phổ thông
(High School).
Xin hãy nhận lòng biết ơn của tôi về sự cam kết của anh chị em cho Chương
trình Đóng góp Mục vụ Công giáo Hàng năm. Sau một khởi đầu chậm chạp,
chúng tôi đã tổng hợp lại và thấy con số đã vượt quá chỉ tiêu của giáo xứ, rất
cảm ơn sự quảng đại của anh chị em. Món quà của chúng ta cho chương trình
này sẽ hỗ trợ nhiều chương trình mục vụ quan trọng và xứng đáng tại đây trong
Tổng Giáo phận. Số tiền vượt quá chỉ tiêu sẽ được gởi lại giáo xứ và tiếp tục
được sử dụng cho việc nâng cấp công nghệ của chúng ta.
Khi tôi đang đi nghỉ cuối tuần này với người em gái và gia đình cô ấy, tôi rất biết
ơn người bạn lâu năm và đồng nghiệp của tôi, Cha Jack Walmesley, đã đồng ý
đến St. Anthony chủ tế thánh lễ lúc 7:30 a.m và 9:00 a.m. Tôi biết anh chị em sẽ
vui về Cha và làm cho Cha ấy cảm thấy như ở nhà tại giáo xứ chúng ta. Xin cảm
ơn sự hiếu khách của anh chị em.
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