Cám ơn và từ giã QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM
tại St Thomas Aquinas

Để tránh việc làm chuyện "bé xé thành to" trong thời buổi dịch bệnh, hoàn cảnh
thất nghiệp, tình trạng bệnh hoạn, cuộc sống thiếu an ninh, khó khăn trong việc trễ
hạn trả tiền thuê nhà, quyết địnhcần đeo khẩu trang hay không muốn đeo khẩu
trang, v..v.. tôi không muốn tự nhiên biến đi mất dạng trong thời buổi dịch bệnh rồi

chẳng nói đưọc ít lời "CHÂN THÀNH CẢM TẠ" đến mọi người trong giáo xứ St.
Thomas Aquinas và vô tình không nhắc đến tất cả các mối quan tâm, sự cộng tác,
lòng nhân hậu và các quà tặng của quý vị ... Biết nói gì về NHỮNG MÓN THỰC
PHẨM đặc sản đã nhận được trong 9 năm qua. Tôi bây giờ đang bước vào thời
điểm "về hưu" và cảm thấy mình được chúc phúc trong vai trò một linh mục phục
vụ tại giáo xứ St. Thomas Aquinas này!
Ban Tham Mưu làm việc, quý chức trong Hội Đồng Giáo Xứ, các cộng đoàn sắc
dân đa dạng, và rất nhiều QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM đã và đang thường xuyên
cầu nguyện trong những dịp cử hành Thánh Lễ và phụng vụ — sự bày tỏ Đức Tin
mạnh mẽ, Đức Tính Nhẫn Nại của quý ông bà anh chị em, và cả những nụ cười
hiền hòa thân thương của quý vị đã làm cho tôi cảm thấy thật hãnh diện vì được
làm việc tại "một giáo xứ" đa dạng và với các "cá nhân" có nhiều năng khiếu. Tôi
rời giáo xứ St. Thomas Aquinas như :"một người nam", "một linh mục", và "một cá
nhân" tốt lành hơn trước khi đến đây nhờ thời gian được ở gần quý vị. Tôi biết
CÁM ƠN SAO CHO VỪA!

Đối với những ai không hài lòng với tôi trong vai trò đại diện Chúa Kitô, xin hãy
sẵn lòng tha thứ và cầu nguyện thêm cho tôi. Tôi xin lỗi những lúc vô tình làm phật
lòng quý vị.

Xin tiếp tục hợp tác với Cha Dominic, ngài bây giờ là Cha Chính Xứ mới của quý
vị. Xin mở rộng vòng tay chào đón cha phó xứ mới, Cha Wilmer, khi quý vị gặp gỡ
đón tiếp ngài. Tôi ao ước hai cha Dominic và Wilmer, và dĩ nhiên cả cha
Kurniawan nữa, là các ngài cảm thấy hạnh phúc và được chúc lành tại St Thomas
Aquinas như tôi đã được đón nhận vinh dự đó!
Tôi luôn nhớ cầu nguyện cho quý vị và gia đình và ghi đậm hình ảnh của quý vị
trong tâm khảm. Đồng thời, tôi cũng mong mỏi quý vị luôn nhớ cầu nguyện cho tôi
nữaI QUÝ VỊ cũng sẽ được tôi dâng lời cầu nguyện. "Về Hưu" ở trường hợp này

không có nghiã là không còn đảm trách vai trò một linh mục, nên tôi mong sẽ có
dịp thỉnh thoảng cầu nguyện với quý vị tại St. Thomas Aquinas. Giờ đây, tôi chỉ
biết xin Chúa trả công bội hậu cho TẤT CẢ những gì quý vị đã làm, đã giúp đỡ tôi.
Xin bảo trọng và cẩn thận coi chừng tránh xa con vi khuẩn Coronavirus. 😀
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