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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Tôi cầu nguyện cho tất cả anh chị em một ngày lễ nghỉ Lao Động đầy phúc lành.
Sau một tiến trình dài tìm kiếm, tôi rất vui chào đón người quản lý mới, Juan
Cornejo, vào đội ngũ nhân viên giáo xứ. Juan là một chuyên gia song ngữ, có
năng lực cao trên 10 năm kinh nghiệm trong Quản trị Kinh doanh và Tài chánh.
Là một thành viên năng động của Giáo xứ St. Benedict, Seattle, Juan là một
người đầy niềm tin và rất phấn khởi chia sẻ ân phúc và tài năng của mình với
cộng đồng Giáo xứ St. Anthony. Ngày đầu tiên làm việc của Juan tại Giáo xứ St.
Anthony vào ngày mùng 8 tháng 9.
Ngày mùng 8 tháng 9 cũng là ngày rất đặc biệt trong cuộc đời Cha Jack Shrum,
linh mục chánh xứ trước đây của St. Anthony. Ngày thứ Năm, Fr. Jack sẽ khấn
lần đầu tại Đan viện Mount Angel, Dòng Thánh Bênêđic, Oregon. Tôi biết một
vài anh chị em giáo dân, có cả Cha Bazil nữa, sẽ đại diện giáo xứ chúng ta hiện
diện tại thánh lễ đó vào ngày thứ Năm. Tất cả anh chị em đều được mời tham dự
vào thánh lễ trực tuyến về ngày đặc biệt này tại Parish Hall vào thứ Năm, mùng
8 tháng 9, bắt đầu lúc 7 giờ tối.
Cha Bazil và tôi mong được tham dự với anh chị em trong giờ chầu đặc biệt “Trở
lại Trường học” vào Chúa nhật tuần này, ngày mùng 4 tháng 9 từ 7 giờ đến 8 giờ
tối. Thật là một cách thức tuyệt vời cho các em học sinh, các giáo viên, quản trị
viên và phụ huynh bắt đầu một năm học mới!
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