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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Tôi muốn cám ơn Đoàn Hiệp sĩ Knights of Columbus đã cung cấp bữa sáng với bánh
Pancake cho giáo xứ cuối tuần này. Tôi rất biết ơn các Hiệp sĩ Knight of Columbus
đã phục vụ và hỗ trợ giáo xứ bằng nhiều cách. Tôi biết các anh em Hiệp sĩ cũng rất
biết ơn anh chị em đã luôn ủng hộ cách mạnh mẽ cho các nỗ lực của họ. Trong cả
hai dịp hỗ trợ Winter Coat Drive và Baby Bottle Drive đã rất thành công nhờ sự
tham gia và hảo tâm của anh chị em. Tôi rất hãnh diện là một Hiệp sĩ Knight of
Columbus và tôi mời gọi các anh em Hiệp sĩ của tôi trở lại hoạt động, tôi cũng
khuyến khích tất cả anh em nam giới trong giáo xứ suy xét trong cầu nguyện để tham
gia vào Đoàn Hiệp sĩ này.
Trong suốt tháng 10, chúng tôi đã đếm số người tham dự các thánh lễ cuối tuần.
Tổng Giáo phận yêu cầu đếm số người tham dự thánh lễ trong tháng 5 và tháng 10
vì mục đích điều tra dân số. Tôi rất vui báo cáo với anh chị em rằng số người tham
dự kể từ tháng 5, 2022 đã tăng lên trung bình 12%, và chúng tôi thấy con số này tăng
lên 36% kể từ cuối tháng 10, 2021. Đây là một tin mừng. Một lần nữa tôi rất biết ơn
khi nhìn thấy sự lớn mạnh của cộng đồng chúng ta, và nhiều anh chị em giáo dân đã
trở lại thánh lễ Chúa nhật.
Tôi cũng muốn cám ơn tất cả các hộ gia đình đã trung thành gửi lại các phiếu Quản
lý Hành chánh. Toàn thể giáo xứ đều đánh giá cao cam kết tài chánh của anh chị em
đối với giáo xứ, khi chúng ta thực hiện sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô tại Giáo xứ St.
Anthony.
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