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Phần Xây Dựng Mặt Bằng
Chúng ta có thể nhìn thấy các phần cao của tòa nhà, nhưng việc thiết kết và xây dựng trên mặt bằng cũng
đang tiến hành tốt đẹp. Vòng quay (bùng binh) ở phía trước trên lối đi vào từ Đường Alton đã xây xong,
và các vệ đường cũng như bồn trồng cây cỏ đang được đổ xi-măng trong khu vực bãi đậu xe ở phía Nam,
và có lối vào từ Đường Jaguar. Phía trước nhà thờ đã xây xong bằng gạch đỏ rất đẹp.
Xin cám ơn 365 gia đình đã hứa đóng góp cho Quỹ Vận Động tài chánh để xây Nhà thờ và Giáo xứ
Chúa Ki-tô Cứu Thế. Điều này thể hiện được 40% số giáo dân đóng góp. Nếu quý Ông Bà và Anh Chị
em ở trong số 60% kia thì nay đã là lúc thuận tiện để đóng góp cho việc xây nhà thờ và giáo xứ của
chúng ta.

Vòng quay (bùng binh) trên lối vào Giáo xứ

Gạch đỏ mặt trước Nhà thờ

Vệ đường và bồn trồng cây cỏ

Ghi nhận Mọi Đóng Góp

Tình trạng Tài chánh tháng Giêng 2021

Mọi đóng góp sẽ được ghi vào sổ Đóng Góp đặt
trong Văn phòng Giáo xứ. Những người đóng góp
từ $4,000 trở lên sẽ được khắc tên trên bảng lưu
niệm để trong nhà thờ. Việc ghi nhận này dựa trên
tổng số tiền hứa đóng góp và trả xong lần đầu và
lần sau trong thời gian gia hạn.

Chương triính Vận Động nguyên thủy năm 2017
mang lại được 547 gia đình hứa đóng góp số tiền là
$2,041,029. Chúng tôi kỳ vọng mọi người đóng
góp. Số tiền còn thiều hiện nay là $162,304.

Nếu quý vị đã đóng góp dưới $4,000, xin xem có
thể đóng thêm cho đủ. Những đóng góp cao hơn sẽ
được ghi nhận cao hơn, từ $5,000 hoặc $15,000
hoặc $25,000 hoặc $50,000.

Hãy Xây Dựng Ngôi nhà
cho Giáo xứ của Chúng ta!

Chương trình Vận Động gia hạn nhằm quyên thêm
$2 triệu cỏn thiếu và do vật giá gia tăng. Đến cuồi
tháng Giêng năm 2021 đã quyên được như sau:
Số người mới hứa
88
Số người hứa thêm
157
Số tiền
$677,172
Còn thiếu
$1,322,828

Hãy Xây Dựng Ngôi nhà
cho Giáo xứ của Chúng ta!

