
   

 
 

Cập nhật Chương trình Vận Động 
Tài chánh, Tháng 7 năm 2021 

 

       Chỉ Còn Hai Tháng nữa thôi! 
             

Những công tác sau cùng hiện đang được xúc tiến để hoàn tất công trình xây nhà thờ và văn phòng giáo xứ của 
chúng ta.  Những dụng cụ chính yếu dùng trong phụng vụ đã được đặt mua ở Ý (bàn thờ bằng đá cẩm thạch, 
bục giảng, ghế chủ tế v.v…) và đã được chuyển giao và nay mai sẽ được ráp vào. Hệ thống âm thanh, hệ thống 
máy sưởi và máy lạnh hiện đang được lắp ráp ở bên trong và cây cảnh bên ngoài cũng đang được hoàn tất. Sau 
khi Đức Cha Kevin Vann làm nghi thức cung hiến nhà thờ, chúng ta sẽ bắt đầu cử hành Thánh lễ bên trong 
ngôi nhà thờ xinh đẹp này! Chúng ta hãy chuẩn việc sẽ mời ai đến tham dự tại Nhà thờ Chúa Cứu Thế này. 
    Xin chân thành cám ơn 690 gia đình đã dâng cúng hoặc đóng góp cho Quỹ Vận Động Tài chánh, giúp cho 
chúng ta thể hiện được ý nguyện của Cha Joe là không muốn Giáo xứ phải mắc nơ ai. Xin giúp cho chúng tôi! 
 

 

  

 
           Bên ngoài Trung tâm Giáo xứ có đặt băng ghế ngồi.   Các dụng cụ dùng trong Phụng vụ đang chờ được mở ra. 

 

Có Nhiều Cách Để Xây Dựng Giáo Xứ 
Ngoài việc trở thành một ân nhân đóng góp cho 
Nhà thờ và Nhà xứ, quý vị còn có thể giúp xây 
dựng Đức tin để làm sáng danh Chúa, bằng nhiều 
cách khác. 
Mọi người có thể tỏ ra hiếu khách thật sự qua việc 
thể hiện tình yêu Ki-tô giáo đối với những ai đến 
Nhà thờ Chúa Cứu Thế.  Chúng ta tất cả là gia đình 
với nhau! 
Mọi người có thể tình nguyện phục vụ trong ban 
Thừa Tác viên, ban Đọc sách, ban Tiếp Tân trong 
các Thánh lễ, hoặc đưa Mình Thánh Chúa cho 
những người đau yếu và cô đơn, phụ giúp dọn thức 
ăn hay nước uống sau Thánh lễ, giúp trong các Lớp 
Giáo lý, giúp nhận thực phẩm, hay giúp trong các 
chương trình khác của Giáo xứ. 
  

 Cập nhật về Vận Động Tài chánh 7/2021 
Chương trình Vận Động Tài chánh lúc đầu (năm 
2017) mang lại 547 gia đình tham gia đóng góp 
được $2,041,029.  Chúng tôi rất kỳ vọng mọi 
người hoàn tất việc đóng góp cho đủ $127,517 còn 
lại.  
Chương trình vận động gia hạn với mục đích quyên 
thêm $2 triệu còn thiếu do quỹ vận động trước còn 
thiếu và do giá vật liệu gia tăng.  
Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2021 đã thu được: 
     Số gia đình mớí hứa                            143 
     Số gia đình hứa đóng góp thêm          199 
     Số tiền đã hứa đóng góp                     $1,042,975 
     Số tiền còn thiếu                                $957,025 
 
Chắc chắn chúng ta sẽ làm được! 

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


