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Nhìn Vào Bên trong Nhà thờ mới

Gần đây Cha Joe và một vài người khác được hướng dẫn vào xem bên trong Nhà thờ. Ngài rất cảm kích về
chiều rộng của Nhà thờ, với trần cao và sức chứa 1200 người.
Nếu quý Ông Bà và Anh Chị đã đóng góp cho việc xây Nhà thờ và Trung tâm Giáo xứ, xin chân thành
cám ơn! Nếu quý Ông Bà và Anh Chị còn chờ để thấy Nhà thờ xây rồi mới đóng góp thì đây là cơ hội!

Cột giàn xây dựng bên trong Nhà thờ

Giếng Rửa tội ở cuối Nhà thờ

Có Nhiều Cách Để Hiến Tặng

Tháng này chúng ta được tin một người giáo dân
quảng đại đã dâng hiến toàn bộ tài sản của Bà (quá
cố) cho công trình xây dựng Giáo xứ. Vì Giáo xứ
mang nhiều ý nghĩa đồi với Bà, nên Bà đã ghi trong
di chúc dâng hiến toàn bộ gia tài của Bà để tò lòng
biết ơn.
Mặc dầu có thể không đủ khả năng ngoài nhu cầu đáp
ứng cuộc sống hiện nay, chúng ta cũng có thể để lại
cho Giáo xứ một món quà trong di chúc để giúp tiếp
tục các sinh hoạt mục vụ sau ngày chúng ta trở về với
Cha trên trời.

Cha Joe đang đứng ở vị trí bàn thờ tương lai

Nhìn lên từ Giếng Rửa tội

Cập Nhật Tài Chánh – Tháng 9/2020

Chương trình Vận Động Tài chánh ban đầu năm
2017 mang lại 547 gia đình (34.4%) hứa đóng góp
và được $2,029,345. Chúng ta kỳ vọng mọi gia
đình hoàn tất việc hứa đóng góp: Vẫn còn thiếu
$221,640.

Chương trình Vận Động gia hạn nhằm thâu được $2 triệu
còn thiếu và do vật tiền liệu gia tăng. Đến nay đã thâu
được như sau:
Mới hứa đóng góp
59
Những người hứa thêm
127
Số tiền hứa đóng góp
$504,307
Vẫn còn thiếu
$1,495,693

Hãy Cùng Nhau Xây dựng Ngôi nhà Giáo xứ!

