8/14/2022
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Tôi rất mong tới ngày Hội Chợ Mục vụ (Ministry Fair) và vui chơi
(Picnic) của Giáo xứ cuối tuần tới. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho anh
chị em tìm hiểu về các hoạt động mục vụ khác nhau của giáo xứ, và
cũng để anh chị em ghi danh và chia sẻ những ân ban và tài năng của
anh chị em cho giáo xứ. Chúng ta sẽ tổ chức ngày Hội chợ Mục vụ trong
bối cảnh ngày lễ mừng của Giáo xứ. Vì vậy, ngoài việc nêu bật các
chương trình mục vụ và phục vụ của giáo xứ, chúng ta sẽ có thực phẩm, trò chơi, giải trí và
nhiều thời gian để giao lưu và tận hưởng việc trở nên một thành viên của cộng đồng đức tin
tuyệt vời như thế. Các hoạt động này sẽ được tổ chức tại phòng Gym và khuôn viên bên ngoài
phòng Gym Piazza.
Xin vui lòng đánh dấu ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời (15 tháng 8) không
phải là ngày lễ Buộc tại Hoa Kỳ trong năm nay, điều này khiến ngày lễ trở hành một Ngày Cơ
Hội Thánh . Xin hãy dùng cơ hội này để tham gia với giáo xứ ngày lễ thứ Hai, 15 tháng 8 lúc
8 a.m. hoặc 7 p.m.
Trong vài tuần sắp tới, Hiệp Sĩ Đoàn Kinghts of Columbus sẽ quyên góp “Áo Khoác cho Trẻ
Em” (Coats for Kids). Tất cả anh chị em đều được mời gọi mua một cái áo khoác mới cỡ trẻ
em và đặt vào các thùng đựng được đặt tại các lối vào của nhà thờ. Xin cảm ơn sự hỗ trợ
quảng đại của anh chị em cho dự án này của Hiệp sĩ đoàn Knights of Columbus. Xin cảm ơn
vì sự đảm bảo cho nhiều trẻ em có chiếc áo ấm, được trao ban bởi tình thương, để mặc trong
mùa đông này.
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