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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Tôi cám ơn các thành viên trong Ban Tài Chánh đã dành một
chút thời gian để điểm lại việc quản lý tài chánh của Giáo xứ
chúng ta trong năm qua trong tất cả các thánh lễ cuối tuần này.
Chúng ta rất diễm phúc có được các anh chị em quảng đại và
nhiệt thành phục vụ trong Ban Tài Chánh Giáo xứ. Những năm
vừa qua là một thử thách rất lớn cho các gia đình trong giáo xứ như đã được
phản ánh tại giáo xứ chúng ta đây. Tôi đặc biệt tri ân vai trò của ban tài chánh
trong việc theo dõi nguồn thu nhập và các chi phí, đưa ra các lời khuyên hợp lý
về các phương pháp tài chính tốt nhất, hỗ trợ việc lên ngân sách hàng năm, điều
chỉnh báo cáo hàng năm, thường xuyên thông báo tình hình tài chánh của giáo
xứ nói chung qua các báo cáo bằng văn bản và lời nói, thúc đẩy Quản lý như một
cách sống ở đây trong giáo xứ chúng ta. Xin hãy vui lòng dành ít phút cảm ơn
các thành viên của Ban Tài Chánh, những người sẽ báo cáo với anh chị em trong
các thánh lễ cuối tuần này, tóm tắt về hiện trạng tài chánh của chúng ta để chờ
đợi sự đổi mới của cam kết tài chánh cá nhân với giáo xứ cho năm tới. Tôi cảm
ơn anh chị em đã cầu nguyện, chu đáo và hào phóng cam kết tài chánh cho giáo
xứ để hỗ trợ các công việc mục vụ và chương trình của chúng tôi.
Xin đừng quên “Phở for Haiti” cuối tuần tới sau các thánh lễ Chúa nhật. Hãy lên
kế hoạch ở lại sau thánh lễ cuối tuần tới để tận hưởng thời gian thân hữu này
với gia đình giáo xứ, chia sẻ bữa ăn sáng ngon lành để gây quỹ đáng kể cho giáo
xứ kết nghĩa của chúng ta, Giáo xứ St. Anne tại Haiti. Tôi cám ơn các thành viên
của Hội Vietnamese Ministry Commission vì sự phục vụ quảng đại và công việc
tận tuỵ của họ trong giáo xứ chúng ta.
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