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Anh chị em thân mến,
Tuần này, tôi đã có cơ hội gửi đến anh chị em lời mời gọi làm mới lại cam kết tài
chánh cho giáo xứ qua của lễ dâng ngày Chúa nhật. Tôi cảm ơn anh chị em đã bớt
thời gian để xem xét trong cầu nguyện và trung thành về một phần phúc lành tài
chánh Thiên Chúa ban, để anh chị em sẽ chia sẻ với giáo xứ trong năm nay. Nếu anh
chị em chưa làm cam kết trước đây, xin vui lòng cam kết năm nay như một biểu lộ
đức tin và lòng tin cậy của anh chị em nơi Thiên Chúa, Đấng vẫn không ngừng cung
cấp cho anh chị em và gia đình. Đối với mọi người, tôi xin cảm ơn về lòng quảng
đại và cam kết cá nhân của anh chị em đối với đời sống Quản lý của người Kitô hữu.
Tôi rất biết ơn Kino và Hanh Lentz đã chia sẻ với cộng đoàn chúng ta về hành trình
cá nhân của họ trong cách sống của người Quản lý Kitô hữu. Đối với cá nhân, tôi rất
vui được nghe biết việc họ trao ban lòng biết ơn như thế nào, để tạ ơn về mọi ơn lành
Chúa ban cho họ. Tôi trân trọng sự thành thật của họ liên quan đến chúng ta về thách
đố cuộc sống của người quản lý trung thành. Bây giờ là lúc cho mỗi người chúng ta
đáp trả. Nếu anh chị em chưa sẵn sàng cam kết như thế, xin vui lòng dùng thời gian
sắp tới để cầu nguyện về việc quản lý tài chánh của mình đối với Thiên Chúa nơi
đây tại Giáo xứ St. Anthony. Tôi cầu nguyện với Thiên Chúa toàn năng, qua Chúa
Thánh Thần, sẽ hướng dẫn anh chị em trong ý quyết định cuối tuần này. Vui lòng
đem theo thẻ cam kết khi đi lễ hoặc bỏ vào hộp thư văn phòng giáo xứ bất cứ lúc
nào. Xin cảm ơn lòng quảng đại của anh chị em, và cám ơn anh chị em luôn trở thành
người quản lý tốt và trung thành với mọi ơn lành Chúa ban trong đời sống anh chị
em.
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