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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 

Tôi rất mừng khi thời tiết nóng hơn đang lui lại sau lưng chúng ta. Tôi sẽ rất vui nếu không 

gặp lại 90 độ trong những ngày còn lại của mùa hè nữa.  

Cuối tuần này, sau các Thánh lễ, chúng ta sẽ có cơ hội để mua các mặt hàng tôn giáo được 

làm thủ công bằng gỗ ôliu do các gia đình Công giáo ở Đất Thánh. Các mặt hàng này sẽ là 

những món quà tuyệt vời cho Giáng Sinh, Rước lễ Lần Đầu, Thêm Sức, Hôn Phối và/hoặc 

cho ngày tốt nghiệp. Việc chúng ta mua các món quà này là để giúp đỡ, hỗ trợ cho cộng 

đồng nhỏ bé các gia đình Công giáo còn trụ lại ở Đất Thánh. Xin cảm ơn sự rộng lượng và 

hỗ trợ của anh chị em.   

Xin vui lòng đáng dấu vào lịch của anh chị em bây giờ cho ngày hội vui về Quản lý Tài 

Năng (Stewardship of Talent) của Giáo xứ vào cuối tuần ngày 20/21 tháng 8, sau các thánh 

lễ tại phòng Gym của Giáo xứ. Các ban đại diện từ các dịch vụ và mục vụ trong giáo xứ sẵn 

sàng trả lời các câu hỏi và chiêu mộ thêm các anh chị em thiện nguyện mới cho việc phục 

vụ giáo xứ. Theo sau các thánh lễ 7:30 a.m và 9:00 a.m., giáo xứ sẽ có cà phê và bánh ngọt 

tại Piazza. Bắt đầu từ 11:00 a.m., sẽ có hotdogs và hamburgers cùng các thú vui khác nhau 

từ các cộng đồng sắc tộc của chúng ta, cũng như các trò chơi, sinh hoạt và giải trí. Thật là 

một cách tuyệt vời cho toàn giáo xứ cùng nhau vui chơi mùa hè trước khi chúng ta chuyển 

mọi hoạt động vào năm học. Tôi rất mong được cùng mừng vui với anh chị em.   

Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều vì những lời cầu nguyện liên tục của anh chị em cho cái 

đầu gối bị đau của tôi. Tôi rất biết ơn để báo cáo rằng không cần phẫu thuật trong lúc này. 

Mỗi ngày tôi thấy khá hơn và mạnh mẽ hơn, cũng do một phần không nhỏ nhờ lời cầu 

nguyện và hỗ trợ của anh chị em.  
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