
FROM THE PASTOR’S DESK 
Sunday, September 25, 2022 

Dear parishioners and friends,  

Queen Elizabeth II of United Kingdom of Great Britain died on September 8, 2022 at Balmoral 
Castle in Scotland, her summer retreat. She was 96. In June, the United Kingdom celebrated 
Elizabeth’s Platinum Jubilee, marking 70 years as monarch (1952-2022). Her death elevated her 
eldest son, Charles, to the throne as King Charles III. Anglican Archbishop Justin Welby 
mourned death of Britain’s Queen Elizabeth II: “In The Late Queen’s life,” he said, “we saw 
what it means to receive the gift of life we have been given by God and – through patient, 
humble, selfless service – share it as a gift to others.” Pope Francis sent a telegram addressed “To 
His Majesty the King, Charles III,” her son who immediately ascended to the throne. “I willingly 
join all who mourn her loss in praying for the late queen’s eternal rest and in paying tribute to her 
life of unstinting service to the good of the nation and the Commonwealth, her example of 
devotion to duty, her steadfast witness of faith in Jesus Christ and her firm hope in his promises,” 
Pope Francis said.  

Besides living a privileged life and inheriting good genes, the late Queen also led a lifestyle that 
promoted a long and healthy life. Here are three of her healthy longevity habits. 

Regular Exercise. Queen Elizabeth II walked with her dogs, rode horses, hiked around the 
grounds of her estates and otherwise stayed active throughout her life and into her old age. 
“Probably the single best thing most of us can do for our health is regular exercise. Lots of 
studies show that older people who are more active live longer and healthier,” said Andrew 
Steele, a British scientist and author of the book “Ageless: The New Science of Getting Older 
Without Getting Old.” 

A Sense of Purpose in Life. Queen Elizabeth II’s life was centered around duty and service to 
her nation. She was still performing official engagements well into her 90s, “which may well 
have contributed to her lifespan,” Steele said, “but it’s harder to quantify these things precisely.” 
The authors of a study published in 2019 in JAMA suggest having a strong sense of purpose in 
life improves physical and mental health and enhances overall quality of life, The queen never 
retired, but kept working into her old age. She “loved her job,” author Tina Brown wrote in The 
New York Times. So much so that just two days before her death, the monarch met with and 
appointed Liz Truss as Britain’s new prime minister, beaming in photos even as she looked frail 
and infirm. 

Sense of Humor. Queen Elizabeth II was known to have a quick wit and strong sense of humor. 
At the flower show, herb gardener Jekka McVicar told the Queen that lily of the valley flowers 
had historically been used as a poison. “I’ve been given two bunches this week,” the Queen 
reportedly told McVicar, according to Hello! magazine. “Perhaps they want me dead.” On 



another occasion, the Queen elicited laughs from world leaders during a photo-op at the 2021 G7 
Summit when she asked, “Are you supposed to be looking as if you’re enjoying yourself?” 

May God rest Queen Elizabeth II’s soul! 
Fr. Justin T. Le 
Pastor 

THƯ CHA CHÍNH XỨ  
Chúa Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022 
  
Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em: 
  
Nữ hoàng Elizabeth II của Vương Quốc Anh đã băng hà ngày 8 tháng 9 năm 2022 hưởng thọ 96 
tuổi tại toà Lâu Đài Balmoral ở Scotland, là nơi tĩnh dưỡng mùa hè của bà. Tháng Sáu vừa qua, 
Nữ Hoàng Elizabeth II đã mừng kỷ niệm 70 năm trị vì Vương Quốc Anh (1952-2022). Sau khi 
bà qua đời, người con trai cả lên ngôi kế vị và lấy tên là Vua Charles III. Đức Tổng Giám mục 
Justin Welby của Anh Giáo đã bày tỏ lòng thương tiếc Nữ Hoàng Elizabeth II như sau: “Trong 
cuộc đời của Nữ Hoàng quá cố, chúng ta thấy ý nghĩa thế nào về việc đón nhận món quà sự sống 
từ ân ban của Thiên Chúa và – qua cách phụng sự với tính kiên nhẫn, khiêm tốn, quên mình - 
biết chia sẻ món quà đó với người khác”. Còn trong công điện gởi đến Vua Charles III, Đức 
Thánh Cha Phanxicô viết, “Thưa Quốc Vương Charles III, tôi xin hiệp ý với tất cả những ai đang 
thương tiếc Nữ Hoàng bằng lời cầu nguyện cho linh hồn bà, và tưởng nhớ đến một đời tận tuỵ 
phụng sự Nước Anh và Khối Thịnh Vượng Chung, tấm gương về lòng tận tuỵ trong bổn phận 
của bà, chứng tá sống động về đức tin vào Đức Giêsu Kitô và lòng trông cậy vững vàng vào lời 
hứa của Người.”  

Ngoài một cuộc đời gắn với nhiều ưu đãi và thừa hưởng di truyền tốt, Nữ Hoàng Elizabeth II đã 
có một phong cách sống lành mạnh giúp tăng tuổi thọ và khoẻ mạnh. Dưới đây là những thói 
quen giúp bà sống khỏe và thọ. 

Thường Xuyên Tập Thể Dục. Nữ Hoàng Elizabeth II thường đi dạo với đàn chó, cỡi ngựa, đi 
bộ vòng quanh các dinh thự của bà và luôn năng động trong suốt cuộc đời, kể cả khi về già. Theo 
nhà khoa học người Anh Andrew Steele, tác giả cuốn “Vô Tuổi: Khoa Học Mới Cho Người Càng 
Thêm Tuổi Nhưng Không Hề Già”, “Có thể điều tốt nhất mà hầu hết chúng ta có thể làm cho sức 
khoẻ của mình là tập thể dục thường xuyên. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy những người cao 
tuổi mà năng động hơn thì sống thọ hơn và khoẻ hơn.” 

Sống Có Mục Đích. Cuộc đời của Nữ Hoàng Elizabeth II tập trung vào các bổn phận và phụng 
sự đất nước. Bà vẫn thi hành các nhiệm vụ của mình khi đã ngoài tuổi 90, là điều mà giáo sư 
Steele cho rằng, “rất có lợi sống thọ”. Các tác giả của một cuộc nghiên cứu ấn hành năm 2019 
đưa ra đề nghị rằng nếu sống mà có mục đích rõ ràng thì sẽ giúp nâng cao sức khoẻ về cả thể lý 
lẫn tinh thần và còn gia tăng chất lượng cuộc sống. Nữ Hoàng Elizabeth II chưa bao giờ nghỉ 
hưu, nhưng vẫn tiếp tục làm việc trong tuổi cao niên. Theo một nhà nghiên cứu khác là bà Tina 



Brown nói với Tạp Chí New York Times, “Nữ Hoàng yêu thích công việc của bà”. Hai ngày 
trước khi qua đời, bà còn tiếp kiến và bổ nhiệm bà Liz Truss làm tân thủ tướng Anh, vẫn mỉm 
cười khi các phóng viên chụp hình, dù bà trông có vẻ mệt mỏi và sức khoẻ kém đi.  

Tính Khôi Hài. Nữ Hoàng Elizabeth II được biết đến là người có đầu óc đối đáp rất khôi hài. 
Tạp chí “Hello!” tường thuật câu chuyện là trong một buổi tham quan các loài hoa, nhà trồng hoa 
Jekka McVicar nói với Nữ Hoàng rằng giống lily trong các loài hoa thung lũng có lịch sử từng 
được dùng để đầu độc. Thì Nữ Hoàng Elizabeth II nhanh chóng đáp lại, “Trong tuần này tôi tôi 
được tặng hai bó hoa loại này. Chắc họ muốn tôi chết.” Còn trong một dịp khác vào năm ngoái, 
Nữ Hoàng đã khiến cho các nhà lãnh đạo thế giới mắc cười trong buổi chụp hình tại Cuộc Họp 
Thượng Đỉnh của khối G7 khi bà hỏi, “Quý vị đang làm bộ như mình đang rất vui vẻ phải 
không?”  
Xin cho linh hồn Nữ Hoàng Elizabeth II được nghỉ yên muôn đời. 
Lm. Giuse Lê Trung Tướng 
Chính xứ 

MENSAJE DE NUESTRO PARROCO 

Domingo 25 de septiembre de 2022 
  
Estimados feligreses y amigos: 

La reina Isabel II del Reino Unido de Gran Bretaña murió el 8 de septiembre de 2022, en el 
castillo de Balmoral en Escocia, su casa de verano, a la edad de 96 años. En junio, el Reino 
Unido celebró el Jubileo de Platino de Isabel, marcando los 70 años como monarca (1952-2022). 
Su muerte elevó a su hijo mayor, Carlos, al trono como rey Carlos III. El arzobispo anglicano 
Justin Welby lamentó la muerte de la reina Isabel II de Gran Bretaña: “En la vida de la difunta 
reina”, dijo, “vimos lo que significa recibir el regalo de la vida que Dios nos ha dado a través de 
un servicio paciente, humilde y desinteresado, y compartido como un regalo para los demás”. El 
Papa Francisco envió un telegrama dirigido “A Su Majestad el Rey, Carlos III”, su hijo, quien 
inmediatamente ascendió al trono. “Me uno de buen grado a todos los que lloran su pérdida para 
rezar por el eterno descanso de la difunta Reina, y para rendir homenaje a su vida de servicio 
incansable al bien de la Nación y de la Commonwealth, a su ejemplo de devoción al deber, a su 
testimonio inquebrantable de fe en Jesucristo y a su firme esperanza en sus promesas”, expresó el 
Papa Francisco. 

Además de vivir una vida privilegiada y heredar buenos genes, la difunta Reina también llevó un 
estilo de vida que promovía una vida larga y saludable. Los siguientes son tres de sus hábitos 
saludables de longevidad: 

Ejercicio Regular. La reina Isabel II caminó con sus perros, montó a caballo, caminó por los 
terrenos de sus propiedades y se mantuvo activa durante toda su vida y hasta su vejez. 
“Probablemente lo mejor que la mayoría de nosotros podemos hacer por nuestra salud es hacer 



ejercicio regularmente. Muchos estudios muestran que las personas mayores que son más activas 
viven más tiempo y de manera más saludable”, señaló Andrew Steele, científico británico y autor 
del libro “La Nueva Ciencia de Envejecer Sin Envejecer”. 

Sentido y Propósito de Vida. La vida de la reina Isabel II se centró en el deber y el servicio a su 
nación. Realizaba todavía compromisos oficiales a sus 90 años, “lo que bien pudo haber 
contribuido a su esperanza de vida”, afirmó Steele, “aunque es difícil considerar estas cosas con 
precisión”. Los autores de un estudio publicado en 2019, en JAMA, sugieren que tener un fuerte 
sentido de propósito en la vida mejora la salud física y mental y mejora la calidad de vida en 
general. La reina nunca se jubiló, sino que siguió trabajando hasta su vejez. Ella “amaba su 
trabajo”, escribió la autora Tina Brown en el periódico The New York Times. Tanto es así que a 
solo dos días antes de su muerte, la monarca convocó una reunión y nombró a Liz Truss como la 
nueva primera ministra de Gran Bretaña, sonriente en las fotos, pero luciendo frágil y enferma. 

Sentido del Humor. Se sabe que la reina Isabel II poseía una chispa y un gran sentido del 
humor. En una exhibición de flores, el jardinero Jekka McVicar le dijo a la Reina que las flores 
del lirio de los valles se habían usado históricamente como veneno. De acuerdo a la revista 
¡Hola!, la reina Isabel le bromeó a McVicar: “Me han dado dos racimos esta semana, a lo mejor 
quieren verme muerta”. En otra ocasión, la Reina provocó risas a los líderes mundiales durante 
una sesión de fotos en la Cumbre del G7 de 2021, cuando preguntó: “¿Se supone que debes lucir 
como si estuvieras divirtiéndote?”. 

¡Que Dios le dé su santa gloria a la reina Isabel II! 
Rev. Justin T. Le 
Párroco 

  


