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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 

Tôi muốn cám ơn tất cả anh chị em đã tham gia vào ngày Hội chợ Mục vụ và Picnic của 

Giáo xứ cuối tuần qua. Chúng ta đã có những buổi chơi trò chơi thú vị tuyệt vời với thức 

ăn ngon, và rất nhiều anh chị em tham gia và thiện nguyện vào các chương trình và 

công việc phục vụ của giáo xứ. Lời cảm ơn đặc biệt xin gửi đến anh chị em nhân viên 

giáo xứ, những người đứng đầu các nhóm trong giáo xứ vì có tầm nhìn tốt, làm việc 

chăm chỉ và tinh thần quảng đại của anh chị em khiến cho sự kiện này trở thành một 

ngày đặc biệt nơi đây trong giáo xứ.  

Chỉ xin nhắc lại chút, thứ Năm này, ngày mùng 1 tháng 9, giờ lễ thường ngày sẽ dời lên 

vào lúc 7:30 a.m. khi chúng ta bắt đầu năm học mới tại St. Anthony đây. Chúng ta sẽ 

khai giảng năm học của trường giáo xứ với 355 em học sinh từ lớp Pre-K cho đến lớp 

8. Xin hãy cầu nguyện cho các em học sinh, đội ngũ nhân viên, cũng như tất cả các em 

học sinh, các gia đình trong giáo xứ chúng ta khi chúng ta khởi đầu năm học mới này.  

Xin cảm ơn lòng quảng đại của anh chị em với các quà tặng áo khoác mới cho trẻ em 

(Coats for Kids). Khi tôi bỏ chiếc áo khoác tôi mua vào trong thùng thứ Bảy tuần qua, 

tôi tưởng tượng một nụ cười tươi trên khuôn mặt các trẻ em khi chúng nhận được món 

quà với chiếc áo ấm mùa đông tuyệt đẹp năm nay. Nhiều lời cảm ơn xin gửi đến Hiệp sĩ 

đoàn Knights of Columbus đã cho chúng ta cơ hội để được chạm đến các em nhỏ thiếu 

thốn trong cộng đồng chúng ta.  

Chúng tôi sẽ cầu nguyện cách đặc biệt trong lúc chầu Giờ Thánh Chia sẻ Hành trình 

Chúa nhật tuần này, ngày mùng 4 tháng 9 từ 7:00 – 8:00 p.m. cho tất cả các em học sinh 

và các gia đình trong giáo xứ chúng ta, khi tất cả đang chuẩn bị khởi đầu năm học mới. 

Xin vui lòng chia sẻ món quà lời cầu nguyện và sự tôn thờ này với con cái của anh chị 

em. Thêm vào lời cầu nguyện, lời ca, giờ thinh lặng và thờ lạy, sẽ có cơ hội lãnh nhận bí 

tích Giải tội nữa. Một cách thế tuyệt vời khác nữa để mở đầu năm học mới này! 
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