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 Nhà Chầu Thánh Thể         

 Quý vị đã đến thăm Nhà Chầu Thánh Thể tại nhà thờ 
mới của chúng ta chưa? Nhà Chầu nằm phía sau Cung 
Thánh và là nơi đặt Nhà Tạm Thánh Thể. Tại đó có 
những chiếc ghế có chân quỳ để quý vị thoải mái dành 
thời gian với Chúa của chúng ta trong Phép Thánh Thể.  
Quý vị có thể vào Nhà Chầu Thánh Thể qua một cánh 
cửa bên trái Bàn Thờ. Ngoài ra còn có một cửa ở bên 
ngoài dẫn từ phía nam của nhà thờ. Nhà Chầu Thánh Thể 
mở cửa cho mọi người đến thăm viếng khi nhà thờ mở 
cửa cho các thánh lễ và trong giờ làm việc của giáo xứ. 
 

Nhà Tạm Thánh Thể 
Nhà Tạm Thánh Thể tuyệt đẹp được thiết kế bởi cùng 
một nhà nghệ thuật đã sáng tạo Bàn thờ và Bục Giảng 
cho nhà thờ của chúng ta. Quý vị có thể nhìn thấy qua 
tấm kính mầu phía sau Bàn Thờ trong Thánh lễ cũng như 
khi quý vị ở trong Nhà Chầu Thánh Thể. Máy thu hình 
và hệ thống báo động được lắp đặt trong Nhà Chầu để 
bảo vệ Mình và Máu Thánh của Chúa Kitô, Đấng Cứu 
Rỗi của chúng ta. 

 

Lời Cam Kết Của Quý Vị  
Tạo Nên Sự Khác Biệt 

     Xin cám ơn 721 gia đình đã thực hiện Cam kết 
Vận Động Tài Chánh để giúp xây dựng ngôi nhà 
kiên cố đẹp đẽ này cho gia đình giáo xứ của chúng 
ta! Chúng ta trông đợi mọi người hoàn thành sự cam 
kết của họ để hoàn thành việc trang trả chi phí xây 
dựng.  
     Chúng ta vẫn cần thêm sự cam kết để trang trải 
không chỉ cho việc xây dựng mà còn cả tượng ảnh 
cho nhà thờ, và lắp đặt giàn ống của đàn organ đã 
được quyên tặng. Một lời cam kết đóng góp là một 
lời hứa cho những món quà ý nghĩa hàng tháng cho 
đến hết tháng 6 năm 2023. Nếu quý vị chưa thực 
hiện sự cam kết Vận Động Tài Chánh, hãy tham gia 
đóng góp cùng với các anh chị em giáo dân ngay 
bây giờ.            

 Cập Nhật Vận Động Tài Chánh – 
1 Tháng 1, 2022 

      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 $2,021,332. Giáo xứ đặt niềm tin 
vào tất cả ân nhân sẽ hoàn tất sự cam kết của mình: 
các ân nhân vẫn còn thiếu: $78,072 is still due. 
      Sau đó, 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 1 tháng 1, 2022, Sự hồi đáp:   
Cam kết mới                                                     147 
 Đã cam kết trong đợt đầu và đóng thêm           206 
 Tổng số tiền Cam Kết                           $1,229,748 
 Vẫn còn cần thêm                                $   770,252 
 

Together let us Build a Home for our Parish Family! 


