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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,  

Tôi vui mừng thông báo với anh chị em rằng chúng tôi đã tìm 

được người thay thế vào vị trí người Quản lý Kế Toán của giáo 

xứ. Đó là niềm vui được chào đón Delia Ganuela tham gia vào đội 

ngũ nhân viên giáo xứ. Delia có bằng cấp Kế Toán với trên 20 năm 

kinh nghiệm nghề nghiệp. Tôi rất biết ơn cô ấy đã muốn chia sẻ 

món quà tài năng của mình cho Giáo xứ St. Anthony. Tôi cũng rất 

biết ơn sự phục vụ tận tụy, trung thành của người Quản lý Kế 

Tóan hiện tại của chúng ta. Lisa đã phục vụ cộng đồng chúng ta 

rất tốt trong 8 năm qua, và thật là niềm vui được làm việc với Lisa trong suốt năm đầu tiên 

quản xứ của tôi ở đây. Tôi biết anh chị em sẽ cùng với tôi trong lời cảm ơn vì sự phục vụ của 

Lisa, và bảo đảm cô ấy luôn ở trong lời cầu nguyện và hỗ trợ của chúng ta trong thời gian 

chuyển tiếp này.  

Năm nay ngày khai giảng trường St. Anthony sẽ vào thứ Năm, mùng 1 tháng 9. Xin nhắc anh 

chị em một điều thánh lễ trong tuần trong suốt năm học (từ tháng 9 đến giữa tháng 6) sẽ cử 

hành vào lúc 7:30 a.m. Thời gian sớm hơn này cho phép tôi có cơ hội hiện diện với nhà trường 

giáo xứ chào đón các em đến trường vào buổi sáng. Vào các ngày lễ Nghỉ Tiểu bang khi nhà 

trường đóng cửa (như ngày Labor Day, MHK Day, Memorial Day, etc.), dịp nghỉ Thanhsgiving, 

Giáng Sinh, Phục Sinh và mùa hè, thánh lễ trong tuần sẽ cử hành lúc 8:00 a.m.  

Xin vui lòng cùng với tôi chúc mừng các anh chị em là thành viên của Giáo xứ Các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam tại Tukwila, nơi sẽ đặt viên đá đầu tiên cho việc xây dựng nhà thờ mới vào ngày 

thứ Bảy 20/8. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho giáo xứ trong suốt thời gian xây 

cất và trong niềm vui mong đợi.  
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