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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 

Thật tuyệt vời nhìn thấy hội trường đầy người tham dự Thánh Lễ trực tuyến trong ngày lễ 

Khấn Lần Đầu của Cha Jack, bây giờ sẽ là Cha Michael khi ngài lấy tên trong Dòng của 

mình. Cũng có nhiều anh chị em giáo dân đã đến Mt. Angel để hiện diện trực tiếp cùng với 

Cha Michael và gia đình của Cha. Tôi biết Cha đã cảm nhận được tình yêu và sự hỗ trợ đáng 

kinh ngạc của cộng đoàn tuyệt vời này.   

Đức Tổng Giám mục đã cho phép trở lại việc Rước Máu thánh chung trong Thánh lễ. Chúng 

ta sẽ thực hiện điều này tại St. Anthony bao lâu chúng ta có đủ Thừa Tác viên Thánh Thể 

ngoại thường được huấn luyện trong việc cho Rước Máu Thánh trong các Thánh Lễ.   

Việc huấn luyện Thừa Tác viên Thánh Thể ngoại thường sẽ được tổ chức vào ngày 

Chúa nhật 25/9 lúc 10:15 a.m. và thứ Ba ngày 27/9 lúc 6:00 p.m. Nếu anh chị em nào 

muốn phục vụ với tư cách Thừa Tác viên Thánh Thể ngoại thường trong các thánh lễ 

cuối tuần, xin hãy tham dự buổi huấn luyện này. Buổi huấn luyện cũng sẽ dành cho 

những ai đã là thừa tác viên phục vụ rồi và cần làm mới lại.  

 Giáo xứ tất nhiên sẽ thêm thánh lễ 10:30 a.m. Thánh lễ theo lịch trình cuối tuần vào ngày 

mùng 2 tháng 10. Xin vui lòng giúp tôi lan truyền thánh lễ bổ sung này, đặc biệt cho các gia 

đình và bạn hữu, những người chưa trở lại việc thờ phượng công khai. Chân thành cám ơn 

tất cả các anh chị em đang hướng dẫn việc mục vụ phụng vụ của giáo xứ, những người đang 

chăm chỉ làm việc để huấn luyện và lên chương trình cho các thừa tác viên giáo dân cho 

thánh lễ bổ sung này.  
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