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Mission Office
“Nhöõng gì caùc ngöôi laøm cho moät trong nhöõng anh em beù moïn nhaát cuûa Ta ñaây laø caùc ngöôi laøm cho chính
Ta” (Mt. 25:40)

Houston ngày 4 tháng 11 năm 2017
Trọng kính Cha Chánh Xứ, Hội Đồng Mục Vụ, Tài Chánh, các Ban Nghành, các đòan
thể, và qúy Ông Bà, Anh Chị em trong Cộng Đòan Đức Mẹ Lên Trời, thuộc Giáo Xứ
St. Anthony, Wichita, KS.
Nhà Dòng chúng con đã nhận được $11,000.00 do Cha và mọi người trong Công
Đòan đóng góp để giúp đỡ nạn nhân bão Harvey ở Texas. Dù ở xa nhưng Cha và
Qúy Ông Bà, Anh Chị em của Cộng đòan đã tỏ lòng quảng đại và rộng tay giúp đỡ
những nạn nhân đang đau khổ vì nhà cửa bị hư hại nặng, mất của, mất xe…. do cơn
bão lịch sử này. Trước nghĩa cử cao đẹp của Cha và qúy vị, con xin phép đại diện cho
các nạn nhân bão Harvey, chân thành cám ơn Cha đã kêu gọi giáo dân trong Cộng
đòan chia sẻ phúc lành Chúa ban cho những người đang đau khổ vì những thiệt hại
do cơn bão. Con tin chắc món qùa của Cha và Cộng đòan đã đem lại sự ủi an và
nâng đỡ lớn cho nhiều gia đình. Với món qùa này, chúng con có thêm điều kiện để
tiếp tục giúp đỡ những gia đình còn đang trông chờ vào lòng thương xót của người
khác để có được những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, ban bình an, sức khỏe và ban thưởng xứng đáng
cho tấm lòng quảng đạo của Cha và từng người trong Cộng Đòan Đức Mẹ Lên Trời.
Xin Chúa ban cho Cộng đòan ngày càng phát triển và mọi gia đình ngày càng sống
hạnh phúc và đẹp lòng Chúa.
Kính chúc Cha và qúy Ông Bà và mọi người trong Cộng đòan một Lễ Tạ Ơn thật ý
nghĩa và tràn đầy hồng ân của Chúa.
Chúng con chân thành cám ơn Cha và từng người trong Cộng Đòan Đức Mẹ Lên Trời,

Sr. Cecilianna Lê Hà Ân, OP.
Trưởng Ban Tông Đồ Dòng Đaminh Houston
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