
 

Quý ông bà anh chị em thân mến, 

Như năm ngoái, Giáo xứ chúng ta sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Thụ Phong Linh Mục và 

Tiệc mừng trong tuần Tĩnh Tâm của các Linh Mục, Ngày 12 Tháng 9. Tuần Tĩnh 

Tâm các Linh Mục là lúc các anh em linh mục xum họp, cùng nhau cầu nguyện, suy 

ngẫm về đời sống mục vụ của mình, hỗ trợ anh em, và qua các buổi thuyết trình, 

tiếp tục canh tân đời sống ơn gọi Linh Mục của Chúa và Giáo Hội. Giáo xứ chúng 

ta được vinh dự tiếp đón Giám mục Barnes và 197 quý linh mục. Nhiều linh mục 

sẽ mừng 25 năm, 40 năm, 50 năm kỷ niệm Thụ Phong Linh Mục. 

Thân mời quý ông bà anh chị em tham dự  Lễ Ngân Khánh vào lúc 5:30 chiều tại 

nhà thờ của chúng ta. Sau thánh lễ sẽ có tiệc mừng dành riêng cho quý cha tại hội 

trường. Cũng như năm ngoái, chúng ta hãy nhân cơ hội này tỏ lòng yêu mến và 

biết ơn phục vụ của các linh mục trong địa phận mình. 

Đôi lúc, giáo dân cũng mời linh mục ăn tối tại gia đình hoặc ra mời ngoài ăn tối; 

giờ đây, mỗi người đều có cơ hội tham dự  Lễ Ngân Khánh của các Ngài và đóng 

góp cho tiệc mừng. Nếu quý ông bà anh chị em có thể ủng hộ tài chánh cho ngày 

kỷ niệm này, xin vui lòng dùng những phong bì và thẻ cầu nguyện để nơi các lối ra 

vào nhà thờ hoặc lấy tại văn phòng nhà xứ. Quý vị có thể đưa lại và bỏ vào giỏ 

quyên tiền trong lễ Chúa Nhật hoặc đưa lại văn phòng. 

Xin chân thành tri ân ơn quý vị đã nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn với các linh 

mục đã đáp lời mời gọi của Chúa Kitô và theo Ngài. Xin quý ông bà anh chị em 

luôn cầu nguyện và nâng đỡ các linh mục trong các mục vụ của Chúa đã trao cho 

các ngài.  

Chân thành cảm ơn quý vị! 

  

Cha James 


