
FROM THE PASTOR’S DESK 
Sunday, June 26, 2022 

Dear parishioners and friends,  

Here is the homily that I preached during the Mass of Thanksgiving on the occasion of the 
reopenning church on Thursday, June 16, 2022. 

If I ask you “why would you care to build a church?”, what would it be your answer? You may 
say, “It’s the House of God.” You may also say, “It’s my spiritual home.”  Or you may say, “It is 
where I encounter God.” Well, all are correct. But God is everywhere, isn’t He? Then, why 
would you care to build a church, register into a parish, and what more is coming to church 
regularly?  

The legend tells a story that on the day Constantine went to a church to receive baptism in 323, 
he was amazed to see the magnificence of the church. He asked Pope Sylvester I: “Holy Father, 
is this heaven that God promises for those who worship Him? The Pope replied: “Your Majesty, 
this church is the house of God, a shadow of heaven, a door to heaven, and yet it is not heaven.” 

That is it. A church, no matter it is huge and magnificient like St. Peter’s Basilica in Rome or the 
smallest church in America, which is located in Silver Lake, West Virginia, is “a shadow of 
heaven, a door to heaven”. That is why we care to build and maintain a church, come to church, 
and worship at church. 

But there is one more reason: the church is where we are transformed. You and I are made anew 
in church. Archbishop Anthony Fisher of Sydney once said: “[In a church] the most 
extraordinary things occur: human babies are changed into children of God, bread and wine into 
Christ’s body and blood, couples into spouses, singles into priests and religious, sinners into 
saints, and the dead sent on their way to God. Such exceptional events deserve an exceptional 
place.” Keeping that in mind, we understand why our parish community is so happy to see the 
completion of the church renovation.  

This evening, we reopen the church and celebrate a Mass of Thanksgiving. The parish priests and 
I would like to thank you for letting us, your priests, to be part of the community. We also invite 
you to give thanks and praise to God for one another to be part of this community. If it is just one 
person and God, then that is not a community. When we say there is a community of God, we 
refer the people of God, gathering to worship God. Furthermore, we are not just here to worship 
God togeher and be with one another. We are here to “encourage one another and build each 
other up.” How do we do that?  Remember we offer Mass intentions at Mass? The priest offers 
those intentions at Mass and he does so with the congregation. Remember we hear the Word of 
God and the homily? Some would remember it, some won’t. The ones who remember it will tell 
the ones who forget it, through their own testimonies. Remember we all stand during Holy 
Communion? We are in communion with one another, in church and in daily life. 



With thanks and praise to God! 
Fr. Justin T. Le 
Pastor 

THƯ CHA CHÍNH XỨ  
Chúa Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022 
  
Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em: 
  
Dưới đây là bài giảng tôi chia sẻ trong Thánh Lễ Tạ Ơn nhân dịp mở lại cửa nhà thờ vào chiều 
Thứ Năm, ngày 16 tháng 6 năm 2022. 

Nếu tôi hỏi anh chị em “lý do tại sao mà anh chị em quan tâm đến việc xây dựng ngôi giáo 
đường” thì anh chị em trả lời làm sao? Chắc có người sẽ nói, “Vì đây là Nhà Chúa”. Cũng có 
người nói, “Vì đây là ngôi nhà tinh thần của tôi”. Hoặc cũng sẽ có người sẽ nói, “Vì đây là nơi 
tôi gặp gỡ Chúa”. Câu trả lời nào cũng đúng. Nhưng mà Chúa ở khắp mọi nơi mà, tại sao phải là 
một chỗ? Rồi tại sao phải quan tâm đến việc xây dựng nhà thờ, gia nhập giáo xứ, đi lễ thường 
xuyên?  

Có câu chuyện để về ngày Hoàng Đế Constantinô khi ông đến nhà thờ lãnh nhận Bí Tích Thánh 
Tẩy vào năm 323. Ông rất đỗi kinh ngạc khi thấy nhà thờ sao mà huy hoàng. Ông bèn hỏi Đức 
Giáo Hoàng Sylvester I: “Thưa Đức Thánh Cha, đây có phải là thiên đàng mà Thiên Chúa hứa 
ban cho những ai thờ phượng Người không?” Đức Giáo Hoàng đáp, “Thưa Hoàng Thượng, nơi 
đây là nhà Chúa, là hình bóng của thiên đàng, là cửa ngõ dẫn đến thiên đàng, chứ chưa phài là 
thiên đàng”. Đó là câu trả lời. Ngôi nhà thờ, dù có to lớn và lộng lẫy như Đền Thánh Phêrô ở 
Roma hay nhỏ nhất nước Mỹ như ngôi nhà thờ ở Silver Lake, West Virginia, thì cũng vẫn là 
“hình bóng của thiên đàng, cửa ngõ dẫn đến thiên đàng.”   

Nhưng còn một lý do nữa: nhà thờ là nơi chúng ta được biến đổi. Anh chị em và tôi đều trở nên 
con người mới ngay nơi giáo đường. Đức cha Anthony Fisher, Tổng Giám mục giáo phận 
Sydney bên Úc có nói, “Trong ngôi giáo đường, có những điều kỳ diệu xảy ra: các trẻ thơ biến 
đổi thành con cái Chúa, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Đức Kitô, đôi nam nữ trở nên vợ 
chồng, những người độc thân trở thành linh mục và tu sĩ, các tội nhân trở nên những vị thánh, và 
kẻ chết đang trên đường về với Chúa. Những biến đổi tuyệt vời đó rất đáng để có một nơi thờ 
phượng xứng đáng”. Ý thức điều đó, chúng ta giờ đây đã hiểu lý do tại sao cộng đoàn giáo xứ 
chúng ta rất đỗi vui mừng khi nhìn thấy công trình đại tu nhà thờ được hoàn tất. 

Chiều hôm nay, chúng ta mở lại cửa nhà thờ và cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn. Các cha trong xứ và 
tôi xin cám ơn anh chị em đã cho chúng tôi, là những linh mục đang phục vụ anh chị em, trở nên 
một phần của cộng đoàn giáo xứ. Chúng tôi cũng mời anh chị em đã dâng lời tạ ơn và ngợi khen 
Chúa vì anh chị em có mặt rong ngôi nhà thờ này làm nên một cộng đoàn. Nếu chỉ có mỗi một cá 
nhân và Chúa thì không làm nên một cộng đoàn. Khi gọi nơi đây là một cộng đoàn là chúng ta 



đang nói tới một dân thánh của Chúa, qui tụ lại thờ phượng Chúa cho phải đạo. Hơn nữa, chúng 
ta không chỉ đến đây để thờ phượng Chúa chung với nhau và đồng hành với nhau. Chúng ta đến 
đây làm nên một cộng đoàn, để “khích lệ nhau và giúp nhau cùng tiến”. Bằng cách nào? Anh chị 
em có nhớ chúng ta hay xin các ý khấn trong Lễ không? Rồi linh mục cầu theo ý lễ cùng chung 
với cả một cộng đoàn tín hữu. Anh chị em có nhớ chúng ta lắng nghe công bố Lời Chúa và bài 
giảng không? Vậy thì người nào nhớ và hiểu thì hãy nhắc cho những người quên và kể cho 
những người không hiểu. Anh chị em có nhớ lúc Rước Lễ ai cũng đứng không? Lúc đó chúng ta 
đang hiệp thông với nhau, trong nhà thờ và trong đời sống hằng ngày. Mong thay! 
Trong tâm hình cảm tạ và ngợi khen Chúa! 
Lm. Giuse Lê Trung Tướng 
Chính xứ 

MENSAJE DE NUESTRO PARROCO 

Domingo 26 de junio de 2022 
  
Estimados feligreses y amigos: 

Lo siguiente es la homilía que prediqué durante la Misa de Acción de Gracias con motivo de la 
reapertura del templo parroquial el jueves 16 de junio de 2022: 

Si te pregunto “¿por qué construirías una iglesia?”, ¿cuál sería tu respuesta? Podrías responder: 
“Porque es la Casa de Dios”. También podrías decir: “Porque es mi hogar espiritual”. O podrías 
agregar: “Es donde me encuentro con Dios”. Bueno, todas estas respuestas son correctas. Pero, 
Dios está en todas partes, ¿no es así? Entonces, ¿por qué te importaría construir una iglesia, 
registrarte en una parroquia y asistir a Misa con regularidad? 

La leyenda cuenta que el día que Constantino fue a una iglesia para recibir el Bautismo en el año 
323, se asombró al ver la magnificencia del templo. Le preguntó al Papa Silvestre I: “Santo 
Padre, ¿es este el cielo que Dios promete para aquellos que lo adoran? El Papa respondió: 
“Majestad, esta iglesia es la casa de Dios, una sombra del cielo, una puerta al cielo y, sin 
embargo. aún no es el cielo”. 

Así es, una iglesia no importa si es enorme y majestuosa como la Basílica de San Pedro en Roma 
o la iglesia más pequeña de América, que se encuentra en Silver Lake, West Virginia, cada una 
de ellas es “una sombra del cielo, una puerta al cielo”. Es por eso que nos preocupamos por 
construir y mantener una iglesia, ir a la iglesia y rezar en la iglesia. 

Pero hay una razón más: la iglesia es donde somos transformados. Tú y yo somos renovados en 
la iglesia. El arzobispo Anthony Fisher de Sydney dijo una vez: “[En una iglesia] ocurren las 
cosas más extraordinarias: los bebés se transforman en hijos de Dios, el pan y el vino en el 



cuerpo y la sangre de Cristo, las parejas en esposos, los solteros en sacerdotes y religiosos, los 
pecadores en santos y los muertos son enviados en su camino a Dios. Tales eventos 
excepcionales merecen un lugar excepcional”. Teniendo eso en cuenta, entendemos por qué 
nuestra comunidad parroquial está tan feliz de ver que la renovación de nuestro templo 
parroquial ha concluido. 

Esta noche reabrimos nuestro templo parroquial y celebramos una Misa de Acción de Gracias. 
Mis hermanos sacerdotes y yo queremos agradecerles por dejarnos ser parte de la comunidad. 
También los invitamos a dar gracias y alabar a Dios por ser parte de esta comunidad. Si es solo 
una persona y Dios, entonces eso no es una comunidad. Cuando decimos que hay una comunidad 
de Dios, nos referimos al pueblo de Dios reunido para adorarlo. Además, no estamos aquí solo 
para adorar a Dios juntos y estar unos con otros, estamos aquí para “animarnos y edificarnos 
mutuamente”. ¿Cómo logramos eso? ¿Recuerdas que ofrecemos intenciones en la Misa? El 
sacerdote ofrece esas intenciones en la Misa y lo hace con la congregación. ¿Recuerdas que 
escuchamos la Palabra de Dios y las homilías? Algunos las recordarán, otros no. Los que las 
recuerden se lo dirán a los que las han olvidado a través de sus propios testimonios. ¿Recuerdas 
que todos nos ponemos de pie durante la Sagrada Comunión? Estamos en comunión unos con 
otros, en la iglesia y en la vida diaria. 

 ¡Con mi agradecimiento y alabanza a Dios! 
Rev. Justin T. Le 
Párroco


