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Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thứ Bảy ngày 1 tháng 6 năm 2019
Kính gửi Quý vị Đặc trách các Hội đồng, Hội đoàn, Ban Ngành & Giáo khu,
Trước hết, tôi xin mọi người cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về một năm học qua của các em học sinh trong Giáo
xứ mà đã được kết thúc vào Chúa nhật 19/5 vừa qua. Tôi cũng chân thành cảm ơn Quý Sơ, Quý Thầy Chủng sinh, Quý
Thầy Cô, Quý Huynh trưởng, Quý Phụ huynh, Quý Ông Bà và Anh Chị Em thuộc Ban Giáo lý, Việt ngữ, Thiếu Nhi
Thánh Thể, Hội Phụ huynh, Ban Trật tự, Hội quán, đã hy sinh thời gian và sức lực trong công việc giáo dục con em.
Một lần nữa, cùng với Nhà dòng, tôi hết lòng cảm ơn các đoàn thể, cách riêng Ca đoàn Thánh Linh, Ca đoàn
Augustinô và Hội quán, đã giúp tổ chức Thánh Lễ và Tiệc mừng dịp Thụ phong Linh mục cho Thầy Phó tế Nguyễn
Văn Cát và Trần Đình Khánh Lâm vào ngày thứ Bảy 18/5 cũng như Lễ Mở Tay của Cha Cát vào Chúa nhật 19/5.
Chúng ta cũng vừa kết thúc Tháng Hoa kính Đức Mẹ. Tôi cảm ơn các em Thiếu nhi và các bà các cô trong Giáo
xứ đã bỏ nhiều thời gian luyện tập dưới sự hướng dẫn của các Sơ Đaminh và các Huynh trưởng để dâng lên Đức Trinh
nữ Maria những điệu múa nhằm bày tỏ lòng hiếu thảo của cả đoàn con Mẹ tại Giáo xứ này.
Tôi cũng không quên một lần nữa chúc mừng Ca đoàn FIAT nhân kỷ niệm 25 năm thành lập và xin Chúa qua lời
cầu bàu của Mẹ Maria gìn giữ các ca viên được bình an, mạnh khỏe, vui tươi và kiên trì trong việc phục vụ Thánh nhạc!
Khi bước vào Tháng 6, tôi muốn chia sẻ một số điều liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ chúng ta để mọi người
đều biết và cùng cộng tác với nhau.
Trước hết, như mọi người đã biết, sức khỏe của Chị Phạm Thị Vân là thư ký Văn phòng Giáo xứ, đã suy yếu kể
từ năm 2017 nhưng nhờ ơn Chúa, Chị vẫn cố gắng đến Văn phòng để phục vụ với sự giúp đỡ thiện nguyện của nhiều
người khác, cách riêng Cô Nguyễn Thị Thảo. Tuy nhiên, vì tình trạng sức khỏe không còn cho phép nên Chị Vân sau
9 năm làm việc cho Giáo xứ đã quyết định nghỉ luôn kể từ ngày 11/5. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Chị! Anh
Phạm Tân, chồng chị Vân, vốn làm việc cho Giáo xứ vào những buổi tối của ngày thường, đã được mời làm việc toàn
thời gian tại Văn phòng kể từ ngày 1/6. Do nhu cầu của Giáo xứ cần có người có khả năng làm việc vào những buổi tối
với nhiều sinh hoạt của các đoàn thể nên Anh Tân đã đồng ý với thời khóa biểu làm việc như sau: từ thứ Hai đến thứ
Sáu từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều và từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối; Chúa nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Còn khoảng
thời gian từ 2 đến 6 giờ chiều, các cha và những người thiện nguyện đến coi văn phòng. Với nhiều khả năng, Anh Tân
cũng giúp cho Anh Nguyễn Ngọc Chính trong công việc theo dõi bảo trì các cơ sở của Giáo xứ.
Liên quan đến việc thay đổi nhân sự cũng như sau khi xem xét về yêu cầu của các đoàn thể, tôi xin thông báo cho
biết giờ đóng cửa và đóng cổng là 10 giờ 30 tối. Ngoài ra, tôi xin nhắc lại là những đoàn thể nào dùng phòng ốc phải
nhớ tắt đèn, tắt nước và để ý đóng cửa cẩn thận vì một số cửa trong Giáo xứ cần phải đóng sập vào. Nếu các đoàn thể
sử dụng phòng ốc thấy có gì cần sửa chữa, xin báo cho Văn phòng biết. Đồng thời, xin những vị phụ trách các đoàn thể
để tâm theo dõi việc giữ gìn vệ sinh ở những phòng ốc mượn sử dụng, nhất là phải quét dọn sạch sẽ và thu lượm rác
cẩn thận. Nhân đây, tôi cũng muốn nhắc lại là các đoàn thể muốn sử dụng phòng ốc cần phải giữ chỗ trước ít nhất là 3
ngày, kể cả ở Nhà thờ, Nhà nguyện, Trung tâm Thánh An Phong, và Nhà Giêrađô. Ngoài ra, việc dùng bia rượu trong
khuôn viên Giáo xứ cần có phép của Cha Chính xứ.

Sau đây, tôi xin gửi lịch trình sinh hoạt chung của Giáo xứ trong những ngày tháng tới để mọi người cùng biết và
sắp xếp thời gian để có thể cộng tác tham gia:
* Tháng 6:
- Spring Cleaning (thứ Bảy 15/6): Dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên Giáo xứ.
- Tĩnh tâm kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (thứ Hai 24/6 đến thứ Tư 26/6): Thánh lễ 6:30pm và Tĩnh tâm từ
7pm-9pm do Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải phụ trách với đề tài “Có Mẹ Đi Cùng – Gia Đình Hạnh Phúc”.
- Lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (thứ Năm 27/6): Bổn mạng Giáo xứ và Hội Đức Mẹ HCG.
- Mừng Trọng thể Lễ Bổn mạng Giáo xứ (Chiều thứ Bảy 29/6 & Chúa nhật 30/6): Phụng vụ Thánh lễ về Đức
Mẹ. Riêng ngày Chúa nhật có Lễ 7:30am; 10am (9am Rước kiệu & Dâng hoa) và 5pm. Xin lưu ý không có Thánh lễ
12 giờ trưa. Sau Thánh lễ 10am có picnic Giáo xứ trước Nhà Giêrađô do các Hội đoàn nấu nướng. Có trò chơi cho trẻ
em ngoài trời, thi đấu ping pong trong Hội trường Giêrađô và thể thao ở sân chơi.
* Tháng 7:
- Clean up Nhà bếp & đánh bóng sàn các lớp học (thứ Hai 1/7 đến thứ Sáu 5/7): Do một số các ông đang làm
việc trong các trường học hy sinh lấy ngày nghỉ để lo việc này.
Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn Quý Ông Bà và Anh Chị Em đã chung tay dọn dẹp sạch sẽ Nhà thờ và Trung
tâm Thánh An Phong mỗi sáng thứ Hai hằng tuần.
- Yard Sale gây Quỹ giúp người nghèo (thứ Năm 11/7 đến thứ Sáu 14/7). Sẽ thu nhận những quà tặng trong
vòng 2 tuần trước đó.
* Tháng 8:
- Bắt đầu chương trình Thánh lễ tiếng Anh 5 giờ chiều mỗi Chúa nhật tuần thứ 3 trong tháng (18/8)
- Khai giảng Niên học 2019-2020 (Chúa nhật 25/8)
* Tháng 9:
- Ngày Gia đình & Thánh lễ Kỷ niệm Hôn phối (thứ Bảy 7/9): Hội thảo và sinh hoạt dành cho các cặp vợ chồng
trong Giáo xứ & Thánh lễ Kỷ niệm lúc 5pm dành cho các đôi hôn phối mừng kỷ niệm 10 năm, 20 năm, 25 năm, 40
năm, và 50 năm trở lên.
Ngoài ra trong Mùa Hè, chúng ta sẽ tìm cách gắn thêm dàn đèn ở các cổng Nhà thờ để cho sáng dễ dàng cho người
lái xe ra vào; sơn lại các đường vạch đậu xe; sửa lại các cổng; dọn sạch những đồ trong các phòng điện. Về việc dọn
dẹp các đồ đạc trong các phòng điện, như chúng ta đều biết, dù Giáo xứ chúng ta có rất nhiều đồ dùng cho các hoạt
động nhưng cho đến nay vẫn chưa có một Nhà kho (storage) đúng nghĩa và vì thế chúng ta tìm cách nhồi nhét những
chỗ nào trống, kể cả nhiều khi phạm luật an toàn. Cách riêng, trong tháng qua, nhân viên của Hãng Bảo hiểm cho Giáo
phận đã đi xem qua và khuyến cáo chúng ta không được để đồ làm cản trở những nơi dễ gây cháy. Vì thế, ngay từ bây
giờ chúng ta phải lo nghĩ đến chuyện xây một Nhà kho càng sớm càng tốt.
Trước khi kết thúc, tôi muốn mọi người chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vì nhiều hồng ân Ngài ban,
đặc biệt khi ban cho Giáo xứ có nhiều cá nhân và đoàn thể cùng chung lòng chung sức cho việc chung.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho tất cả mọi người trong Giáo
xứ luôn được bình an, mạnh khỏe và nhiệt thành trong sứ mạng tông đồ.
Trong tình yêu của Chúa Kitô Cứu Thế,

Lm Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

