9/25/2022
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Tôi rất biết ơn tất cả các anh chị em giáo lý viên, những người đã nhận phép lành đặc biệt
trong các thánh lễ cuối tuần qua. Chúng ta rất may mắn, trong giáo xứ, có được những anh
chị em thiện nguyện chia sẻ thời gian và đức tin một cách rộng lượng, cho tất cả những ai
đang tìm kiếm để lớn lên trong đức tin và sự hiểu biết của họ. Chúng tôi mời gọi các giáo
lý viên và các gia đình đang đồng hành trong các chương trình giáo dục đức tin, cùng đến
Chia Sẻ Hành Trình Đức Tin ngày thứ Sáu đầu thánh: Chầu Giờ Thánh vào ngày Chúa
nhật mùng 2 tháng 10 từ 7 – 8 giờ tối. Thật là một cách thức tuyệt vời để bắt đầu năm mới
cho Chương trình Giáo dục Đức tin và Chuẩn bị các Bí tích!
Thứ Ba mùng 4 tháng 10, chúng ta cử hành lễ mừng thánh Phanxicô Assisi. Một lần nữa,
chúng ta sẽ chúc lành cho các thú cưng trong ngày đó. Việc chúc lành sẽ xảy ra lúc 3:30
chiều tại Piazza. Hãy mang các thú cưng của bạn đến: chó, mèo, thằn lằn, cá, chuột đồng
và chim, có năm tôi đã có một con gà! Như bạn biết, thánh Phanxicô có một tình yêu lớn
lao đối với mọi loài thụ tạo và vẫn tiếp tục trở thành kiểu mẫu cho chúng ta nhìn thấy bàn
tay của Thiên Chúa trong mọi sinh vật sống. Xin vui lòng giúp chúng tôi tôn vinh vị thánh
tuyệt vời này bằng cách tham gia vào việc chúc lành thú vật hàng năm vào ngày lễ này, thứ
Ba mùng 4 tháng 10 lúc 3:30 p.m.
Chúa nhật tuần tới, mùng 2 tháng 10, chúng ta sẽ có thêm hai thánh lễ bổ sung vào chương
trình lễ. Chúng tôi sẽ thêm thánh lễ thứ 3 bằng tiếng Anh lúc 10:30 a.m. và thánh lễ thứ 2
bằng tiếng Spanish lúc 1:30 p.m. Chương trình lễ ngày Chúa nhật sẽ là 7:30 a.m., 9:00
a.m., 10:30 a.m., giữa trưa, 1:30 p.m. và 5:00 p.m. Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục cử hành
thánh lễ chiều thứ Bảy lúc 5:00 p.m. Chân thành cám ơn tất cả những ai đang bước tới để
phục vụ với tư cách các thừa tác viên phụng vụ để hỗ trợ cho lịch trình Thánh Lễ mạnh mẽ
này.
Bình an+

Cha Tom
Chánh xứ

