Tâm Thư Cha Chính Xứ - Letter from the Pastor
Kính chào Quý Ông Bà và Anh Chị Em rất thân mến đã mở vào Trang Mạng của giáo xứ,
Ở mọi thời điểm, tôi luôn cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa và hãnh diện là Chính Xứ Giáo Xứ
Maria Nữ Vương Việt Nam. Trong những tháng năm qua, được nhìn thấy mọi người sinh hoạt
với nhau như một đại gia đình rất thuần túy nét dân tộc, biết sẻ chia đời sống đức tin và đong đầy
tình mến là người Việt Nam hiển hiện rõ rệt qua sự dấn thân phục vụ trong giáo xứ và tỏ lộ trên
khuôn mặt của từng người giáo dân. Đây là dấu chỉ sự hiện diện của chính Chúa Kitô trong giáo
xứ chúng ta.
Dù là vai trò người giáo dân hay là cộng đoàn, tôi kêu mời tất cả mọi người hăng say tham
gia tích cực vào Đại Gia Đình Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam trong tinh thần hiệp nhất là
Nhiệm Thể Chúa Kitô, và trong Ngài chúng ta được lớn mạnh về mọi phương diện. Tôi rất hãnh
diện được nhìn thấy Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam là một giáo xứ Việt biết yêu thương
đùm bọc và biết tương trợ lẫn nhau; sống xum vầy bên nhau để cùng phụng sự Chúa và tha nhân.
Điểm nổi bật nhất của giáo xứ chúng ta là số rất đông người hy sinh dấn thân phục vụ.
Giáo xứ của chúng ta năm nay lần đầu tiên điều chỉnh lại trang mạng, để mọi người trong xứ
có phương tiện liên hệ gắn bó với nhau dễ dàng và thuận tiện hơn. Xin dành một chút thời giờ
đọc qua các khung trong trang mạng này để hiểu rõ cơ cấu về giáo xứ chúng ta, hầu mọi sinh
hoạt của toàn giáo xứ được mang lại kết quả hữu hiệu. Mỗi người giáo dân trong giáo xứ đều
đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển xứ đạo của mình. Giáo xứ có tiến mạnh
hay không đều do chính sự dấn thân và trách nhiệm của từng người giáo dân trong xứ.
Giáo xứ luôn sẵn sàng cởi mở để đón nhận những đóng góp và ý kiến xây dựng từ quý ông
bà và anh chị em. Mỗi người một tay: kẻ góp của, người góp công, gây sức mạnh. Sự ủng hộ
của quý vị từ ý kiến xây dựng, từ tinh thần lẫn vật chất đã làm đổi thay bộ mặt của giáo xứ rất
nhiều trong những năm tháng qua.
Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ tràn đầy Ơn Thánh của Chúa xuống trên quý vị và gia quyến, cùng
xin Ngài, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang là bổn mạng của Giáo Hội Mẹ Việt Nam, luôn
mãi thánh hoá giáo xứ Việt Nam chúng ta nên một với Ngài, qua Ân Sủng của Chúa Thánh
Thần.
Chân thành cám ơn và kính mời quý vị bước vào Trang Mạng của Giáo Xứ Maria Nữ Vương
Việt Nam.
Thân ái trong Chúa Kitô,

