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Anh chị em thân mến, 
 
Mọi sự đã chứng minh rằng chúng ta cũng đã cùng có thể cử hành một mùa lễ Phục Sinh thật 
tốt lành dù là có khác so với mọi năm. Tôi cầu xin cho anh chị em luôn giữ vững niềm tin và thật 
nhiều sức khoẻ. Mỗi Chúa Nhật, khi chúng ta tụ họp nhau trong đức tin là lúc chúng ta chúng ta 
cùng lãnh nhận sự an ủi của Cha chúng ta ở trên trời và sự hiện diện của Ngài qua chính Tin 
Mừng của Ngài và phép Thánh Thể thiêng liêng. Mặc dù trong giai đoạn này, chúng ta không 
thể gặp gỡ nhau để thể hiện tình yêu thương cho nhau và lòng sùng kính đối với Cha của 
chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có thể kết hợp và đoàn kết trong yêu thương để vượt qua tất cả 
trở ngại trong giai đoạn khó khăn này. 
 
Việc cử hành nghi thức Tuần Thánh và ngày Lễ Phục Sinh qua trực tuyến đã diễn ra tốt đẹp. 
Tôi tiếp tục mời gọi anh chị em hãy tiếp tục tham dự thánh lễ vào mỗi tuần bằng cách này trong 
những ngày tới qua trang Facebook của giáo xứ cho tới khi chúng ta lại có thể gặp nhau tại 
ngôi giáo đường của chúng ta. 
 
Tôi cũng mong anh chị em hãy tiếp tục giúp đỡ cho quĩ tài chánh của giáo xứ trong khả năng 
cho phép. Với việc không còn những đóng góp của giáo dân hằng tuần qua mỗi Thánh Lễ, giáo 
xứ chúng ta đang gặp rất khó khăn trong việc phải trang trả cho những khoản cần thiết như tiền 
điện, tiền gas ... Tôi rất mong anh chị em hãy cầu nguyện và giúp nhà xứ để có thể trang trãi 
những chi tiêu thiết yếu này. Anh chị em có thể gửi check tới nhà thờ và ghi vào đó “use 
electronic giving” (tức là dùng để thanh toán tiền điện) 
 
Tôi rất cám ơn sự đóng góp của tất cả anh chị em. Trong niềm cậy trông, chúng ta tin chắc 
rằng chúng ta sẽ vượt qua những lúc thử thách này; giống như khi xưa các thánh tông đồ đã 
vượt qua cơn giông bão trên biển Galilea bằng cách đặc trọn niềm hy vọng và tin tưởng vào 
Chúa chúng ta. 
 
Trong niềm tin cậy vào Chúa, 
 
Fr. Paulius 


