Kính gửi quý cha, thầy phó tế, quý soeur, các ban ngành và Cộng Đoàn,
Xin gửi quý cha và quý vị một vài thông tin trong tuần:
- Chào Mừng & Chúc Mừng
- Tri Ân
- Thông Báo
CHÀO MỪNG & CHÚC MỪNG
- Chào mừng những thành viên mới của Cộng Đoàn
- GĐ Nguyễn V. Luân
- GĐ Vũ Đắc Lộc
- GĐ Nguyễn Thắng
- GĐ Nguyễn Đoàn Hiếu
-

Chúc mừng Chúa Nhật các Linh Mục (Priesthood Sunday, ngày 27 tháng 9)
- Cộng Đoàn sẽ đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục vào buổi Chầu Mình Thánh Chúa
vào lúc 6:00PM thứ Ba ngày 29 tháng 9

-

Xin hân hoan chúc mừng các thành viên mới hoặc sắp lãnh nhận các bí tích.
- Bí Tích Rửa Tội (20/9/2020)
- Em Gioan Baotixita Nguyễn Khang Vincent
-

Rước Mình Thánh Chúa Lần Đầu (20/9/2020)
- Em Gioan Baotixita Nguyễn David

-

Các Bí Tích Khai Tâm (02/10/2020)
- Anh Phaolô Hồ Dương Thanh Long

-

Bí Tích Thêm Sức (27/9/2020)
- Em Cecilia Phạm Tina
- Em Maria Nguyễn Đan Tâm Amy
- Em Giuse Nguyễn Việt Tom
- Em Phêrô Nguyễn Minh Duy Anthony
- Em Vincente Nguyễn Hưng Lộc

Cộng Đoàn xin chúc mừng anh Long và các em và nguyện xin ngọn lửa Thánh Thần luôn
nung nấu tâm hồn anh và các em với lòng mến yêu Chúa và tha nhân, gìn giữ, nâng đỡ, soi
sáng và dìu dắt anh và các em trong cuộc sống. Cầu chúc anh và các em luôn khỏe mạnh,
bình an, thánh thiện và sống chứng nhân để mọi người nhận biết Thiên Chúa qua anh và
các em.
-

Bí Tích Hôn phối (03/10/2020)
- Anh Phaolô Hồ Dương Thanh Long & Chị Maria Đỗ Kim Ánh

Cộng Đoàn xin chúc mừng anh chị. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho anh chị và
ban cho anh chị thật nhiều hồng phúc. Nguyện xin Thánh Gia luôn là mẫu gương sáng,
nâng đỡ, che chở, và dìu dắt anh chị trong cuộc sống gia đình.

-

Chúc mừng lễ quan thầy, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (29/9/2020), của Ban An Ninh
- Cộng Đoàn sẽ cùng Ban An Ninh mừng lễ bổn mạng trong thánh lễ 9:00AM Chúa Nhật
ngày 04 tháng 10
- Các anh sẽ có một buổi tĩnh tâm vào lúc 5:00PM thứ Bảy ngày 03 tháng 10

TRI ÂN
- Ban Xây Dựng đã hoàn tất các công việc giúp cho Dự Án Xây Dựng 2019
- Xin chân thành tri ân Ban Xây Dựng đã không quản ngại khó khăn vì bệnh dịch nhưng
tận tâm, tận lực, vất vả, hy sinh công sức, và với hết tâm huyết đảm trách những phần
các anh làm được để tiết kiệm cho Cộng Đoàn.
- Các anh đã làm việc chặt chẽ với nhau hơn một năm qua, không chỉ làm những việc các
anh nhận mà còn thương lượng cũng như yêu cầu nhà thầu chính thay đổi hoặc để các
anh sửa đổi một số thứ để nhà thờ được khang trang hơn.
- Xin chân thành tri ân hiền thê và gia đình của các anh đã góp phần hy sinh và tạo điều
kiện cho các anh phục vụ Chúa và Cộng Đoàn qua chương trình xây dựng.
- Xin tri ân Ban Anh Ninh đã phối hợp với các thành viên trong Cộng Đoàn rửa sạch và sơn lại
bãi đậu xe cũ của nhà thờ mấy tuần trước.
- Xin chân thành tri ân Hội Phụ Huynh Học Sinh đảm trách công việc thay thảm cho 5 phòng học
cũ.
- Xin chân thành tri ân ông bà và anh chị em đã giúp nấu nướng và chuẩn bị các bữa ăn và thức
uống cho chương trình xây dựng, sửa chữa, và dọn dẹp nhà thờ.
- Xin chân thành tri ân quý ân nhân và giáo dân đã và đang tiếp tục đóng góp công của cho Cộng
Đoàn, cho chương trình xây dựng, cho dàn âm thanh, cho việc tu sửa các phòng học cũ, cho
những dụng cụ cần thiết trong các phòng học, cho những chi phí của những buổi tổng vệ sinh
và sơn sửa nhà thờ, v.v.
- Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, và các Thánh Tử Đạo
Việt Nam, chúc lành cho cho những hy sinh đó, và ân thưởng những ơn lành cho quý ông bà,
quý anh chị và gia đình.
THÔNG BÁO
- Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Gabriel đang tiếp tục nhận đơn ghi danh và sẽ khai giảng chương
trình sinh hoạt trực tuyến hàng tuần vào lúc 10:20AM Chúa Nhật ngày 04 tháng 10. Đơn ghi
danh có thể tải về máy vi tính: http://www.anredl.org/don/DoanGabrielTNTT_Registration.pdf.
- Trường Giáo Lý & Việt Ngữ tiếp tục học trực tuyến qua Zoom. Xin theo dõi thông báo và các
link vào Zoom cho các lớp ở http://anredl.org/glvn/glvn.html. Thầy cô giáo đã gửi mã số
(password) vào Zoom cho quý phụ huynh. Nếu có khó khăn về dùng Zoom cho các giờ học, xin
vui lòng gửi email đến Ban Kỹ Thuật ở ARDLbankythuat@gmail.com.
- Cộng Đoàn đã bắt đầu thay nền các phòng học và nhà vệ sinh cũ.
- Việc trở lại nhà thờ của Cộng Đoàn để sinh hoạt còn tùy thuộc vào sự hoàn tất của một vài việc
nữa. Sau khi những việc này hoàn tất và có giấy phép sử dụng nhà thờ, chúng ta sẽ di chuyển
về sinh hoạt ở nhà thờ.
Kính,
Linh Mục Quản Nhiệm & BTV

