QUYÊN GÓP THƯỜNG NIÊN CỦA TỔNG GIÁO PHẬN (ACA)

Trong thời gian hoạch định chương trình cổ động gây quỹ,
Đức Tổng Giám Mục Sartain nhận được ý kiến phản hồi của
hàng ngàn người đề nghị nên sắp xếp sao được giản dị hoá
trong khi cuộc Quyên Góp Thường Niên của Tổng Giáo
Phận và cuộc vận động Được Mời Gọi Phục Vụ như Đức Kitô
sẽ diễn ra cùng một lúc. Việc này nhằm tránh tình trạng giáo
dân nhận dồn dập nhiều thư từ trong một thời gian ngắn.
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CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ CUỘC QUYÊN GÓP TUY

KHÁC NHAU, NHƯNG KẾT HỢP LẠI. . . LÀM TĂNG THÊM KHẢ NĂNG PHỤC VỤ CỦA CHÚNG TA
Cuộc vận động Được Mời Gọi Phục Vụ như Đức Kitô và cuộc Quyên Góp Thường Niên của Tổng Giáo Phận
(ACA) khác nhau như thế nào? Cuộc Quyên Góp (ACA) hỗ trợ trực tiếp các hoạt động mục vụ vẫn diễn ra hằng
năm trong Tổng Giáo Phận. Còn cuộc vận động là một cuộc đầu tư quan trọng nhằm tìm cách giải quyết những
nhu cầu cấp bách nhất và lâu dài của chúng ta.

CUỘC QUYÊN GÓP THƯỜNG NIÊN CỦA
TỔNG GIÁO PHẬN (ACA)
Cuộc Quyên Góp (ACA) giúp Tổng Giáo Phận tiếp
tục thực hiện công việc tốt lành, năm này qua
năm khác. Nhiều chương trình, nhiều hoạt động
mục vụ và mọi người liên hệ làm cho Tổng Giáo
Phận trở thành nhân chứng cho đức Tin của
chúng ta và là một phần sống động trong đại
cộng đồng xã hội của chúng ta:

CUỘC VẬN ĐỘNG ĐƯỢC MỜI GỌI PHỤC VỤ
NHƯ ĐỨC KITÔ
Cuộc vận động, kết quả của nhiều năm nghiên
cứu mang tính chất chiến lược do Tổng Giáo Phận
thực hiện, nhằm tìm phương cách giải quyết
những nhu cầu rất bức thiết về lâu dài. Cuộc vận
động của chúng ta là một nỗ lực gây quỹ $100
triệu để hỗ trợ các linh mục, nữ tu và cộng đoàn
dân Chúa như sau:

CÁC HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ VÀ BÁC ÁI XÃ HỘI
• Mục vụ Tuyên úy Nhà tù và Bệnh viện
• Mục vụ Di dân & Người Tị nạn
• Mục vụ Thủy thủ
• Mục vụ Giúp Người Khuyết tật Hội nhập
Cộng đồng
• Mục vụ Bệnh nhân Tâm thần

HỖ TRỢ CÁC LINH MỤC | $55 TRIỆU
• Cải tiến và ổn định Chương trình Hưu bổng
Linh mục: $40 triệu
• Củng cố Chương trình Y tế của Linh mục Hưu
trí: $15 triệu

THANH THIẾU NIÊN
• Đại hội Giới trẻ Công Giáo
• Hoạt động Thể dục Thể thao CYO & Cắm trại
• Tĩnh tâm Thanh Thiếu Niên
• Hành hương Thứ Năm Tuần Thánh
• Chương trình Huấn luyện Tông đồ Truyền giáo
HUẤN LUYỆN ĐỨC TIN
• Chưong trình Đào tạo Giáo lý viên Thực thụ
• Giáo lý Giáo xứ & Trường học
• Chương trình Christifideles
• Nguyệt san Công Giáo “Northwest Catholic
Magazine”
TRƯỜNG CÔNG GIÁO
• 63 Trường Tiểu học/Trung học Đệ nhất cấp
• 11 Trường Trung học Đệ nhị cấp
• Hơn 22,000 Học sinh
• Học viện Tông đồ Truyền giáo
• Các Trung tâm Công Giáo Newman
CÔNG GIÁO PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
• Chương trình Nhà Tạm Trú
• Chương trình mua nhà Giá Rẻ
• Chương trình ăn uống miễn phí
• Chăm sóc Người Cao Niên
MỤC VỤ GIA ĐÌNH VÀ VĂN HÓA
• Mục vụ các cộng đoàn gốc Mỹ Latinh V
Encuentro
• Mục vụ Di dân và Người Tị nạn giúp tái định cư
• Các lễ hội văn hóa
• Các Thánh lễ bằng 15 ngôn ngữ

HỖ TRỢ CÁC NỮ TU | $24 TRIỆU
• Trợ giúp lương hưu và bảo hiểm y tế cho bảy
hội dòng đã hoạt động “Lâu đời” tại Tổng Giáo
Phận: $3 triệu cho mỗi hội dòng
• Dòng nữ Đa Minh Adrian (Đa Minh
Edmonds)
• Dòng nữ Đa Minh Tacoma
• Dòng Thánh Danh Chúa Giêsu và Đức Mẹ
• Dòng Chúa Quan Phòng
• Dòng nữ Biển Đức – St. Placid Priory, Lacey
• Dòng nữ Phan-xi-cô Philadelphia
• Dòng nữ Thánh Giuse Hòa bình
• Trợ giúp hưu bổng và bảo hiểm y tế cho tất cả
cộng đoàn “truyền giáo” khác: $3 triệu được
chia sẻ cho
• Dòng nữ Bác ái Đức Trinh Nữ Maria
• Dòng nữ Notre Dame de Namur
• Dòng nữ Đức Maria Oregon
GHI CHÚ: Có thể gồm thêm những cộng
đoàn nếu có sự xác nhận của các bề
trên dòng.
HỖ TRỢ CÁC GIÁO XỨ | $15 TRIỆU
• 15 phần trăm tiền quyên góp được của mỗi
giáo xứ sẽ được hoàn lại cho giáo xứ để dùng
vào các việc cần làm
• Nhu cầu sẽ được ấn định bởi mỗi giáo xứ

