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Giáo Xứ mới của Chúng ta Đã Hình thành 
Tin vui: Mái nhà thờ và trung tâm Giáo xứ đã qua cơn mưa đầu mùa và đã thành công: không bị dột!    
Vách tường lớn bên phía Đông và phía Nam nhà thờ đang được tô. Phía bên trung tâm Giáo xứ thì 
vách tường đã tô và sơn xong và bên trong các tấm trên trần đã gắn xong. Trong tháng tới thì cửa sổ sẽ 
gắn xong. 
XIN CÁM ƠN 19 gia đình mới hứa đóng góp và 21 gia đình khác mới hứa đóng góp thêm trong tháng 
12. Những đóng góp trong tháng qua đã mang lại thêm được $72,600 để trả tiền xây nhà thờ và trung
tâm giáo xứ.

Vách tường nhà thờ về phía Nam đang được tô Bên ngoài Trung tâm Giáo xứ đang được sơn. 

Chúng ta Đã Gần Đến Nơi
    Chúng ta hy vọng là nhà thờ mới sẽ xây xong vào 
dịp lễ Phục Sinh. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải trả thêm 
hơn một triệu dollars ngoài số tiền đã hứa đóng góp, 
sau khi nhà thờ hoàn tất. Điều đó có nghĩa là chúng ta
sẽ phải mượn thêm và phải trả tiền lời – làm cho việc 
xây nhà thờ trở nên đắt giá hơn cho chúng ta. 
     Mọi đóng góp BÂY GIỜ sẽ giúp chúng ta không 
phải trả tiến lời trên số tiến phải mượn. Nếu quý Ông 
Bà và Anh Chị em chưa hứa đóng góp thì xin làm 
ngay bây giờ.  Hoặc nếu đã hứa và đóng góp xong thì 
cũng có thể đóng góp thêm. Xin chân thành cám ơn!
     Nhiều thế hệ giáo dân về sau được thờ phượng 
trong ngôi nhà thờ tốt đẹp này sẽ vô cùng biết ơn. 

Cập Nhật Quỹ Vận Động Tài chánh   
 12/2020 

      Chương trình Vận Động nguyên thủy năm 2017 
đã mang lại 547 gia đình hứa đóng góp (34.4%) và 
số tiền $2,028,415.  Chúng ta kỳ vọng mọi người 
hoàn tất việc đóng góp: Vẫn còn thiếu $200,512. 
      Chương trình Vận động gia hạn để quyên thêm 
$2 triệu còn thiếu và do phí tổn vật liệu gia tăng.  
Cuối năm 2020 chúng ta thâu được như sau: 
     Mới hứa        82 
     Hứa đóng góp thêm           150 
     Số tiền đóng góp        $632,722 
     Còn thiếu          $1,367,278 




