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nhìn lại những năm từng phục vụ nơi đây với niềm
thương nhớ. Xin Chúa chúc lành cho những công việc
của các ngài và tiếp tục hướng dẫn cũng như thêm sức,
giúp các ngài thi hành xứ vụ mới tại hai Giáo Xứ St.
Peter và Immaculate Conception. Chúng tôi ước mong
tiếp nối công việc tốt đẹp của các ngài tại đây cũng như
tiếp tục xây dựng trên những gia sản mà các ngài cũng
như các anh em Phan Sinh khác đã để lại cho chúng ta.
Anh Chị Em thân mến,
Xin Chúa chúc lành cho anh chị em! Sau khoảng thời
gian 10 năm, nay tôi rất hạnh phúc khi được trở lại
Giáo Xứ St. Jane Frances! Tôi cần thêm ít thời gian nữa
để chính thức trở thành chánh xứ. Nhưng cho đến nay,
nhờ sự tận tâm và chuyên nghiệp của các nhân viên văn
phòng là cô Patricia Vivona và anh Joseph Nguyễn, mọi
sự diễn ra rất xuôi chảy và êm đẹp.
Tôi muốn tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã cho tôi cơ hội quý
giá để phục vụ anh chị em trong tư cách Chánh Xứ,
cùng với các Linh Mục Phụ Tá là cha Lazzarô và cha
Phêrô, những người không còn xa lạ với Giáo Xứ St.
Jane Frances. Cha Lazzarô trở lại St. Jane Frances sau
gần bốn năm phục vụ tại St. Peter. Còn cha Phêrô đã
phục vụ cộng đoàn này hơn bốn năm qua. Xin biết rằng
chúng tôi ở đây để phục vụ anh chị em và qua anh chị
em, chúng tôi phục vụ Thiên Chúa.
Tôi đã nhận được sự chào đón thân tình từ nhiều anh
chị em bằng nhiều cách: trực tiếp, trên phone, qua
email và các tin nhắn. Và tôi thực sự có cảm giác như
được "trở về nhà". Tôi thấy ấm lòng khi thấy nhiều anh
chị em còn nhớ tôi và rất xúc động trước sự quý mến
của quý vị. Tôi hy vọng sẽ cùng bước với anh chị em
trên hành trình đức tin, một hành trình dường như sẽ
rất thú vị và nhiều hứa hẹn. Và chúng ta quyết tâm tiến
về phía trước, nơi Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta đến.
Tôi cũng muốn chào đón anh chị em trở lại sau thời
gian nghỉ hè hoặc không thể đến nhà thờ được sau thời
gian đại dịch. Chúng ta biết rằng một số anh chị em vẫn
chưa thấy thoải mái để đến nhà thờ vì còn lo ngại virus.
Tuy nhiên, tôi muốn anh chị em biết rằng, chúng tôi
hiện diện ở đây là vì anh chị em. Xin cho chúng tôi biết
những gì chúng tôi có thể làm để phụ giúp và phục vụ
anh chị em. Chúng tôi mời gọi anh chị em hãy đến nhà
thờ để thờ phượng Chúa. Ngôi nhà thờ của chúng ta an
toàn và chúng tôi tuân thủ tất cả những hướng dẫn
cũng như thực hiện các biện pháp an toàn được đề ra
bởi chính quyền và Tổng Giáo Phận Toronto.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cha Charles và cha
Giacomo vì sự nhiệt tâm phục vụ giáo xứ này của các
ngài. Tôi tin rằng tất cả anh chị em sẽ nhớ đến các ngài
cùng với nhiều kỷ niệm đẹp. Các ngài chắc hẳn cũng sẽ

Tôi rất hạnh phúc khi biết rằng chúng ta may mắn có
nhiều thiện nguyện viên - thiếu nhi, giới trẻ và người
lớn - là những người phục vụ Giáo Xứ và trợ giúp
chúng ta bằng nhiều cách. Sự dấn thân nhiệt thành của
họ tạo điều kiện giúp chúng tôi đáp ứng lại các nhu cầu
mục vụ của Giáo Xứ. Chân thành cảm ơn các thiện
nguyện viên! Tôi hy vọng sớm có dịp gặp tất cả các anh
chị, gặp riêng hoặc theo nhóm. Chúng tôi sẽ liên lạc với
quý vị qua phone, email hoặc bản thông tin của Giáo
Xứ. Xin tiếp tục giúp đỡ và phục vụ Giáo Xứ. Tôi mời
gọi những ai chưa tham gia thiện nguyện, hãy vui lòng
tham gia. Có rất nhiều hoạt động và sứ vụ mà anh chị
em có thể tham gia và đóng góp để làm Giáo Xứ trở nên
sống động hơn. Xin liên hệ với Văn Phòng hoặc gửi
email cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp quý vị chọn một
hoạt động hoặc sứ vụ mà quý vị muốn tham gia.
Tất cả chúng ta đều đang trong giai đoạn chuyển tiếp trở lại sau kỳ nghỉ hè, đối diện với những thực tế cuộc
sống sau đại dịch, các linh mục mới tại Giáo Xứ...
Chúng ta đang cố gắng đưa các sinh hoạt trở lại như
thường lệ. Xin anh chị em kiên nhẫn, giúp chúng tôi ổn
định, nắm bắt tình hình và khởi động các sinh hoạt. Có
thể chúng tôi sẽ mất ít thời gian để học hỏi và biết hết
quý vị. Nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ làm mọi việc để
phục vụ Giáo Xứ và đáp ứng các nhu cầu mục vụ của
quý vị.
Cuối cùng, chúng ta xin phó thác bản thân, gia đình và
Giáo Xứ cho Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ
Maria và St. Jane Frances thánh Bổn Mạng. Xin Chúa là
Đấng đã dựng nên và cứu chuộc chúng ta qua Chúa
Giêsu, tiếp tục chúc lành và hướng dẫn chúng ta nhờ sự
khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta,
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