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 Tượng Thánh Giá 
         

 Tượng Thánh giá bằng đồng đen treo trên cao ở trên 
bàn thờ trong Nhà thờ mới của chúng ta rất đặc biệt 
và đã do nhà đức tượng người Ý tên Master Poli thiết 
kế. Tượng này giúp ta chiêm ngắm và suy niệm về 
mầu nhiệm của ơn cứu độ của chúng ta. 
 
Quý Ông Bà và Anh Chị em có để ý không? Chúa 
Giê-su không bị đóng đinh vào thập giá và thập giá 
nằm về phía sau, mang ý nghĩ phục sinh của Người. 
Tay Người mở ra và Người nhìn xuống chúng ta mỉm 
cười như muốn nói: “Ta chịu khổ hình vì các con!”   
Tất cả niềm tin Ki-tô giáo của chúng ta dựa trên sự 
kiện Chúa Giê-su chịu đóng đinh và sự sống lại của 
Người, do đó tượng Thánh giá này mang hình ảnh sự 
chết và sự sống lại của Người.  Chúa Ki-tô Cứu Thế 
trìu mến nhìn xuống mỗi người chúng ta. 
 
Phẩn phía trên bàn thờ ngăn cách bàn thờ với Nhà 
nguyện Thánh Thể đàng sau là một tấm kiếng màu 
mà ánh sáng có thể lọt qua.  Hình chim bồ câu tượng 
trưng Chúa Thánh Thần và tấm kiếng màu đỏ và 
xanh dương gợi ý máu và nuớc chảy ra từ cạnh sườn 
Chúa Ki-tô khi Người bị đâm vào. 

 

Lời Hứa Đóng góp rất quan trọng 
     Có hơn 700 gia đình đã tham gia đóng góp để 
xây nhà thờ của chúng ta. Xin chân thành cám 
ơn!  Lòng quảng đại và sự hy sinh của quý Ông 
Bà và Anh Chị em đã giúp chúng ta có ngôi nhà 
thờ huy hoàng và nhà xứ.  Chúng ta kỳ vọng mọi 
người sẽ tham gia và hoàn tất việc đóng góp  
     Lời hứa đóng góp có hiệu lực hơn là chỉ một 
lần đóng góp.  Đây là một điều hứa sẽ đóng góp 
mỗi tháng trong thời gian một năm hay lâu hơn, 
thường nhiều hơn số tiền đóng góp một lần của 
một gia đình.  Nếu quý Ông Bà và Anh Chị em 
chưa hứa đóng góp hàng tháng để giúp trả các chi 
phí về xây cất thì xin hãy làm ngay bây giờ. 
 

 Cập nhật Tài chánh – Tháng 11,  2021 
      Chương trình Vận động tài chánh ban đầu năm 
2017 mang lại 547 gia đình hứa đóng góp được 
$2,056,663.  Chúng ta kỳ vọng mọi người hoàn tất 
việc đóng góp: Vẫn còn thiếu $114,513! 
      Chương trình Vận động gia hạn với mục tiêu 
quyên thêm $2 triệu còn thiếu và do các chi phí về 
xây cất gia tăng.  
Tính đến 31 tháng 10, 2021 đã thâu được như sau: 
     Những người/gia đình mới hứa         170 
     Những người/gia đình hứa thêm       208 
     Tổng cộng số tiền đã hứa                  $1,184,958 
     Còn thiếu                                          $ 815,042 
 

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


