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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 

Tôi muốn cám ơn anh chị em về sự quan tâm đến thông báo của giáo xứ cuối tuần qua về kế hoặch 

Cộng tác Tin Mừng, và khởi đầu Kế hoặch Mục vụ. Tôi khuyến khích anh chị em, nếu anh chị em 

nào chưa xem, hãy truy cập vào website của giáo xứ hay của Tổng Giáo phận, xem đoạn video 9 

phút phác thảo các khái niệm chính của sáng kiến này một cách chi tiết hơn. Xin vui lòng tham gia 

vào sáng kiến này của chúng ta trong suy tư và lời cầu nguyện tốt nhất của anh chị em.   

Cuối tuần này, chúng ta bắt đầu Tuần Lễ Trường Công giáo ở đây tại St. Anthony. Năm 2027, 

chúng ta sẽ mừng kỷ niệm 100 năm giáo dục trẻ em theo truyền thống Công giáo tại St. Anthony. 

Tôi muốn cám ơn Thày Phó tế Michael Cantu, hiệu trưởng của chúng ta, Thày Daniel Mullen, hiệu 

phó, và toàn thể anh chị em giảng viên và nhân viên hành chánh vì sự hướng dẫn và tận tuỵ với 

nền giáo dục Công giáo. 

Tại các trường Công giáo, luôn có một nền văn hóa và bản sắc mang tính tôn giáo rõ ràng, không 

giống bất kỳ nền văn hóa nào khác. Bầu khí trường Công giáo của chúng ta cung cấp tinh thần 

lành mạnh cho học sinh và gia đình của các em. Nó cung cấp những kinh nghiệm và cơ hội cho 

các em học sinh, khám phá Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong cuộc sống các em, mời gọi các em 

nhận thức bản thân mình cách tốt nhất. Mục tiêu của nền giáo dục Công giáo là giáo dục và phát 

triển toàn diện trẻ, về thể lý, tình cảm, trí tuệ và tinh thần. Xin cảm ơn về nhiều cách thức anh chị 

em hỗ trợ cho trường Công giáo Giáo xứ tại St. Anthony. Tôi kính mời anh chị em hãy đến thưởng 

thức Bữa Điểm tâm sáng với bánh Pancake ngày Chúa nhật do các anh em Hiệp sĩ Đoàn Columbus 

phục vụ, sau đó ghé thăm trường từ 10:30 a.m. đến 1:00 p.m. để tham quan Trường. Vui lòng giới 

thiệu trường giáo xứ chúng ta đến bạn bè và gia đình của anh chị em.    

Trong tháng Hai khi mừng kỷ niệm ngày Valentine, tôi cũng muốn mời các cặp đôi đã đính hôn 

hay đã kết hôn tham gia “Chia sẻ Hành trình,” chầu giờ thánh tháng Hai vào tối Chúa nhật, ngày 

mùng 5 tháng Hai từ 7 p.m. – 8 p.m. Chúng ta sẽ có phép lành đặc biệt cho các cặp đôi này. Hãy 

đến và cùng chia sẻ phúc lành này. 
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