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Những Gì Đang Chờ Đợi …
Tượng Đài Đức Mẹ La Vang

Thiết kế phác họa cho tượng đài Đức Mẹ La Vang
nằm phía bên ngoài Nhà Nguyện đã được chấp thuận.
Hiện đang xúc tiến việc cho nhà thầu đấu giá để làm
tượng và thiết kế phong cảnh chung quanh. Sẽ có một
bảng khắc tên những ân nhân đóng góp từ $5,000 trở
lên. Vào năm 1798 Đức Mẹ đã hiện ra với những
người Công giáo Việt Nam bị bách hại.

Tạo Được một Di sản

Những người đã đóng góp từ $4,000 trở lên
cho Quỹ Vận Động sẽ đươc khắc tên trên một tấm
bảng, trước thời hạn chấm dứt vào tháng 6 năm
2023. Đây là một di sản quý báu để lại cho gia
đình! Những thế hệ về sau sẽ nhìn thấy tên Ông
Bà và biết rằng Ông Bà đã giúp xây nhà thờ này
cùng với cơ sở của Giáo xứ.
Nếu đã hứa giúp dưới $4,000, Ông Bà còn có
một năm để đóng góp thêm và tên gia đình Ông
Bà sẽ được ghi vào lịch sử của Nhà thờ. Những
người mới vào giáo xứ cũng vẫn có thể đóng góp
với tư cách là ân nhân tiên khởi.

Tượng Đài Đức Mẹ Guadalupe
Một nghệ nhân trong vùng, chuyên môn về thiết kế
các phiến đá đã được chọn để thiết kế và xây tượng
đài Đức Mẹ Guadalupe bên trong nhà thờ của chúng
ta. Hiện nay ảnh Đức Mẹ Guadalupe vẫn được treo ở
vòm trong nhà thờ cho đến khi tượng bằng phiến đá
đươc xây xong. Đức Mẹ Guadalupe là Quan thầy của
Mỹ châu, Người đã hiện ra với Ông Juan Diego ở
Mexico vào năm 1531.
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Chương trình Vận Động ban đầu năm 2017
mang lại được 547 gia đình hứa đóng góp được
$2,017,783. Chúng tôi kỳ vọng mọi người sớm
hoàn tất việc đóng góp: Cho đến nay vẫn còn thiếu
$62,244.
Chương trình Vận Động gia hạn với mục tiêu
quyên thêm $2 triệu còn thiếu và do phí tổn xây cất
gia tăng. Tính đến ngày 6 tháng 5 đã thâu được như
sau:
Những người mới hứa
178
Những người hứa đóng góp thêm
218
Số tiền đã hứa
$1,266,993
Còn thiếu
$ 161,083
Số tiền cần đóng góp
$ 733,007

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

