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Church Completion is in Sight! 
             

     Chúng ta đang ở trong giai đoạn chờ đợi ngày hoàn tất  trong việc xây dựng Nhà Thờ và Trung tâm 
Giáo xứ! Những băng ghế ngồi đã về đến, bê tông đã được đổ trên sân, sân nhà thờ đã được trồng cây,  
và những cánh cửa sổ lớn đã được lắp đặt bên trong Nhà Thờ. Việc xây dựng sẽ hoàn thành trong thời 
gian ngắn.  
XIN CÁM ƠN 655 gia đình đã cam kết cam kết đóng góp trong chuơng trình Vận Động Tài Chánh, 
giúp cho sự mong ước của cha Joe đến gần hơn khi có một ngôi nhà thờ khang trang cho mọi gia đình 
trong giáo xứ chúng ta mà không phải mắc nợ.  Quý vị tham gia cùng chúng tôi chứ? 
 

 

 

 

 

 

 
Lắp ráp những băng ghế ngồi  Cây đã được trồng ngoài sân  Lắp đặt cửa sổ Nhà Thờ 

 

Hai Năm Để Đóng Cho Cam Kết Mới.  
    Bây giờ cũng chưa trễ để trở thành Ân Nhân 
Lập Xứ, của Trung tâm Mục vụ và ngôi Nhà Thờ 
mới của chúng ta. Nếu quý vị cam kết đóng góp 
ngay bây giờ, một món quà hy sinh (thiêng liêng) 
để tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời, quý vị có thời 
hạn cho đến tháng 6 năm 2023 để đóng góp hàng 
tháng cho sự cam kết của mình. 
Tất cả ân nhân đóng góp trong chương trình Vận 
Động Tài Chánh sẽ được ghi vào Sổ danh sách của 
các Ân Nhân Lập Xứ được đặt tại Trung tâm Giáo 
xứ mới. Ngoài ra, những người đóng góp từ $4,000 
trở lên thì tên gia đình của họ sẽ được khắc trên 
một tấm bảng thật đẹp và sẽ được đặt bên trong 
Nhà Thờ. Ngoài ra, những đóng góp  như $5,000, 
$15,000, $25,000, và $50,000 cũng sẽ được ghi 
nhận thêm qua những phuơng thức khác. 

 Cập Nhật Vận Động Tài Chánh – Tháng 
Năm 2021 
      Trong cuộc Vận Động Tài Chánh đầu tiên Năm 
2017, đã có 547 gia đình của giáo dân đã cam kết 
giúp tổng cộng là $2,041,029. Giáo xứ đặt niềm tin 
vào tất cả ân nhân sẽ hoàn tất sự cam kết của mình: 
các ân nhân vẫn còn thiếu      $139,132  
Gia Hạn Vận Động Tài Chánh với mục tiêu là $2 
triệu đồng để trang trải khoản thiếu hụt từ cuộc vận 
động đầu tiên và chi phí xây cất gia tăng. 
Kể từ ngày 10 tháng 5, 2021, Sự hồi đáp:   
Cam kết mới                                                      124 
Đã cam kết trong đợt đầu và đóng thêm           183 
Tổng số tiền Cam Kết                                $966,946 
Vẫn còn cần thêm                                   $1,033,054 
 

CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC! 

Hãy cùng nhau Xây Nhà cho Gia Đình Giáo Xứ chúng ta! 


