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Chương trình Xây Dựng Tiến Hành Tốt Đẹp 
Các toán thợ xây nhà thờ đang hoàn tất việc xây dựng ba phần của mái nhà thờ, kể cả việc đặt vật liệu cách nhiệt bên trong. 
Họ cũng đã đổ xi-măng cao cho nền cung thánh là nơi đặt bàn thờ, và đóng khung cho khu vực phòng áo là nơi linh mục và 
các Thừa tác viên mặc áo chuẩn bị cho Thánh lễ. Ngoài ra, họ cũng đã làm vách tường cho các văn phòng Giáo xứ, trong 
đó có cả phòng tập hát cho ca đoàn. 
  
Nếu quý Ông Bà và Anh Chị đã hứa đóng góp cho việc xây nhà thờ, chúng tôi xin chân thành cám ơn! 
 Chúng tôi kỳ vọng Ông Bà và quý Anh Chị hoàn tất việc đóng góp càng sớm càng tốt. 
 Nếu quý Ông Bà và Anh Chị đã hoàn tất, xin cân nhắc việc đóng thêm cho số tiền còn thiếu. 
Còn nếu quý Ông Bà và Anh Chị còn đang chờ để xem nhà thờ có xây không rồi mới đóng thì bây giờ là thời gian thuận 
tiện rồi! 

 
Mái nhà thờ có ba tầng 

 
Phía trên mái nhà thờ có khung sườn chung quanh 

           

 
Phòng áo đang được đóng khung  

 
    Bên ngoài văn phòng Giáo xứ có kiến trúc mỹ thuật   

    

Công lao Mang Lại Hoa Trái 
    Trong khi mừng lễ Lao Động vào tháng này, chúng ta 
biết ơn những công lao khó nhọc và tài năng của những 
người xây cất cơ sở của chúng ta. Từ những người kiến 
trúc sư và kỹ sư cho đến những người thợ sắt, thờ hồ, từ 
những người thợ mộc và thợ làm khung, thợ điện và thợ 
ống nước – xin cám ơn tất cả đã dùng khả năng của 
mình để xây dựng nước Chúa.  
     Cũng xin cám ơn tất cả mọi giáo dân đã dâng cúng 
khả năng của mình cho việc xây dựng nhà thờ và văn 
phòng Giáo xứ. Xin Chúa chúc lành cho mọi người! 

Cập Nhật Tài chánh – Tháng 8/2020 
      Chương trình Vận Động Tài chánh nguyên thủy năm 
2017 đã mang lại 547 gia đình (34.4%) với số tiền hứa 
đóng góp $2,025,209. Chúng tôi kỳ vọng mọi người 
hoàn tất việc đóng góp.  Hiện vẫn còn thiếu $230,853. 
      Chương trình Vận Động gia hạn với mục đích thâu 
thêm $2 triệu còn thiếu trong kỳ vận động trước và tiền 
vật liệu gia tăng. Cho đến nay đã thâu được như sau:  
     Mới hứa                                          55 người 
     Hứa thêm                                      118 người 
     Số tiền hứa                                     $479,237 
     Còn thiếu                                       $1,520,763 

Hãy Cùng nhau Xây dựng ngôi nhà cho Giáo xứ của Chúng ta! 


