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Phòng Hòa Giải
Nhà Thờ Chúa Ki-tô Cứu Thế
Quý Ông Bà và Anh Chị em đã vào xưng tội trong Phòng Hòa Giải ở Nhà thờ mới của chúng ta chưa?
Từ Giếng Rửa tội ờ cuối nhà thờ, nếu nhìn về hướng bàn thờ, ta thấy có hai Phòng Hòa Giải nằm bên
tay phải, phía sau hàng ghế cuối cùng. Bức tường bằng kiếng đục để không nhìn thấy rõ người nào bên
trong, nhưng vẫn cho thấy nếu có người đang ở bên trong. Cách thiết kế bên trong phòng này (Tòa
Giải tội) cho ta có thể quỳ đằng sau một tấm che kín hoặc ngồi đối diện với Linh mục khi xưng tội.
Ơn Chúa nhân lành đang chờ đợi chúng ta ở đó.

Chúng ta Đang Kỳ Vọng nơi quý Ông Bà!

Xin hết lòng cám ơn 723 gia đình và cá nhân
đã đóng góp cho việc xây nhà thờ và trung tâm
Giáo xứ của chúng ta. Chúng ta cũng kỳ vọng nơi
những gia đình còn chưa hoàn tất việc đóng góp
để trả cho những chi phí xây cất còn thiều. Những
đóng góp này cần được hoàn tất vào tháng 6 năm
2023.
Nếu quý Ông Bà và Anh Chị mới đi nhà thờ
này gần đây thì quý Ông Bà và Anh Chị vẫn có
thể đóng góp như là những “ân nhân tiên khởi.”
Còn nếu đã hoàn tất việc đóng góp của mình thì
quý Ông Bà và Anh Chị cũng có thể đóng góp
thêm. Điều này lại càng quý cho Giáo xứ và cho
quý Ông Bà và Anh Chị em!

Cập Nhật Tài chánh – Tháng 4, 2022
Chương trình Vận Đông Tài chánh ban đầu
năm 2017 mang lại được 547 gia đình và số tiền
$2,023,583. Chúng ta kỳ vọng mọi gia đình hoàn
tất việc đóng góp: Vẫn còn thiếu $70,222.
Chương trình Vận Động gia hạn với mục tiêu
quyên thêm $2 triệu tiền còn thiếu lúc đầu và để
trả cho những gia tăng chi phí về xây cất.
Cho đến ngày 14 tháng 4, 2022 thâu được như sau:
Những người mới hứa
178
Hứa Đóng góp thêm
217
Tổng số tiền hứa đóng góp
$1,262,803
Còn thiếu
$737,197

Hãy Cùng Nhau Xây Dựng cho Ngôi Nhà của Giáo xứ Chúng ta!

