TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT
9, Nguyễn Thái Học
Đà Lạt - Lâm Đồng
VĂN THƯ
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ
GIÁO HỌ GÂNREO – GIÁO XỨ AN HÒA
Kính gửi:
- Cha Quản xứ GIUSE NGUYỄN VĂN BẢO
- Quý Cha Phó xứ, quý Tu sĩ, quý Ông Bà Anh Chị Em Giáo dân giáo xứ AN HÒA
- Quý Ông Bà Anh Chị Em Giáo dân giáo họ GÂNREO
Giáo họ Gânreo, thuộc giáo xứ An Hòa, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, là
một giáo họ người dân tộc K’Ho, được thành lập từ năm 1962 do các Cha Dòng
Chúa Cứu Thế người Canada tại Fyan (Phú Sơn): Cha Antoine Lapointe và Michel
Laliberté.
Từ sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, Gânreo trở thành một giáo họ thuộc giáo
xứ An Hòa. Hiện nay Giáo họ có 209 gia đình với 1017 tín hữu.
Vì cách xa nhà thờ Giáo xứ từ 3 đến 6 km, nên nguyện vọng của các tín hữu
nơi đây muốn có một ngôi nhà thờ xứng đáng làm nơi thờ phượng Thiên Chúa. Sau
nhiều năm chờ đợi, ngày 15 tháng 05 năm 2015, Giáo họ Gânreo đã được Chính
Quyền chấp thuận cấp cho một thửa đất để xây dựng nhà thờ, và đến tháng 12 năm
2015 đã được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng cho phép xây dựng.
Hôm nay, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tôi vui mừng cử hành lễ đặt viên đá
khởi công xây dựng ngôi nhà thờ này, với tước hiệu dâng kính Thánh Phanxicô
Xaviê. Tôi hy vọng việc xây dựng ngôi nhà thờ này sẽ nâng cao đời sống đạo đức
của các gia đình tại đây, để cuộc sống của họ làm chứng cho Tin Mừng một cách tốt
đẹp hơn.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Phanxicô Xaviê, nguyện xin Thiên
Chúa chúc lành cho mọi người trong giáo xứ An Hòa, cách riêng trong giáo họ
Gânreo, và cho tất cả những ai quảng đại góp công góp của xây dựng ngôi nhà thờ
này. Tôi cũng cầu chúc cho công trình này sớm tới ngày được dâng hiến cho Thiên
Chúa.
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