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Hội Thánh Công Giáo là một phần khộng thể thiếu trong đời sống chúng ta. Có lẽ
mẹ của anh chị em đau ốm phải vào bệnh viện, và một linh mục đã ban Bí tích Xức
dầu cho bà. Hoặc người em họ của anh chị em mất việc làm, đang chán nản, cần
được người ân cần lắng nghe, và một nữ tu đã có mặt. Các tu sĩ nam nữ đã đến với
chúng ta trong những lúc gian nan, khốn khó
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Trở thành thiện nguyện viên phục vụ cuộc vận động này, sự trợ giúp của anh chị em trong
một vài tháng chính là cử chỉ diễn tả niềm tri ân đối với quý linh mục và nữ tu đã dành trọn
đời phục vụ Giáo Hội.
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CHIA SẺ

Kể câu chuyện của mình. Thuật lại
cảm nghiệm của mình về một linh
mục, nữ tu, hoặc cộng đoàn giáo
xứ đã giúp mình. Khuyến khích anh
chị em trong giáo xứ tham gia đóng
góp bằng cách gọi điện thoại hoặc
đến thăm để giải thích những mục
tiêu của cuộc vận động quyên góp và
lý do vì sao mình quyết tâm hỗ trợ
cuộc vận động này.

LẮNG NGHE

Chân thành lắng
nghe anh chị em
trong giáo xứ và
giải đáp những
thắc mắc về cuộc
vận động.

GIÚP ĐỠ

Đức Tổng Giám Mục Sartain
sẽ gửi thư kêu gọi mỗi
người và từng gia đình hãy
suy xét và đóng góp cho
cuộc vận động này. Không
lâu sau đó, anh chị em sẽ
giúp anh chị em trong giáo
xứ hoàn thành phiếu ý
nguyện đóng góp.

CHIA SẺ

Kể câu chuyện của mình. Thuật lại
cảm nghiệm của mình về một linh
mục, nữ tu, hoặc cộng đoàn giáo
xứ đã giúp mình. Khuyến khích anh
chị em trong giáo xứ tham gia đóng
góp bằng cách gọi điện thoại hoặc
đến thăm để giải thích những mục
tiêu của cuộc vận động quyên góp và
lý do vì sao mình quyết tâm hỗ trợ
cuộc vận động này.

LẮNG NGHE

Chân thành lắng
nghe anh chị em
trong giáo xứ và
giải đáp những
thắc mắc về cuộc
vận động.

ĐƯỢC MỜI GỌI PHỤC
VỤ NHƯ ĐỨC KITÔ

ĐƯỢC MỜI GỌI PHỤC
VỤ NHƯ ĐỨC KITÔ

QUÝ CHA, QUÝ NỮ TU & GIA ĐÌNH DÂN CHÚA

QUÝ CHA, QUÝ NỮ TU & GIA ĐÌNH DÂN CHÚA

Quyên góp hỗ trợ

Tổng giáo phận Seattle

Quyên góp hỗ trợ

Tổng giáo phận Seattle

GIÚP ĐỠ

Đức Tổng Giám Mục Sartain
sẽ gửi thư kêu gọi mỗi
người và từng gia đình hãy
suy xét và đóng góp cho
cuộc vận động này. Không
lâu sau đó, anh chị em sẽ
giúp anh chị em trong giáo
xứ hoàn thành phiếu ý
nguyện đóng góp.

VIỆC NÀY CẦN BAO NHIÊU
THỜI GIAN?

Các tình nguyện viên của giáo xứ
được yêu cầu tham dự hai cuộc họp
liên giáo xứ trong thời gian diễn ra
cuộc vận động. (Có thể sẽ đi họp ở
giáo xứ lân cận.) Cần dự thêm một
vài buổi họp tại giáo xứ của anh chị
em để biết về diễn tiến cuộc vận
động và phúc trình về tình hình
những chuyến đi thăm đôn đốc
giáo dân.

TÔI CÓ PHẢI ĐÓNG GÓP MỘT
KHOẢN LỚN ĐỂ TRỞ THÀNH
MỘT TÌNH NGUYỆN VIÊN
KHÔNG?

Là một thiện nguyện viên, anh chị
em được đề nghị thực hiện việc
đóng góp tiên phong cho cuộc vận
động để tạo đà tiến cho giáo xứ của
mình. Còn việc chọn lựa đóng góp
bao nhiêu thì tùy anh chị em và gia
đình mình quyết định
Làm thế nào tôi biết nên nói những
gì với anh chị em trong giáo xứ?
Tất cả các tình nguyện viên sẽ được
huấn luyện về phương cách hữu
hiệu nhất để chia sẻ những cảm
nghiệm của mình và thụ huấn cách
giải đáp những câu hỏi thường gặp.

BA NHU CẦU − BA MỤC TIÊU −
NHIỀU LÝ DO ĐỂ PHỤC VỤ

Tổng Giáo Phận đề xướng cuộc vận
động quyên góp $100 triệu để xây
dựng ngân quỹ lâu dài nhằm cung
ứng hưu bổng và chi phí y tế cho
các linh mục và nữ tu về hưu, cũng
như hỗ trợ các giáo xứ. Một khi làm
tình nguyện viên cho cuộc vận động
quyên góp này, anh chị em và các
vị trong ban điều hành giáo xứ sẽ
phục vụ như những sứ giả thay mặt
Đức Tổng Giám mục Sartain đến với
anh chị em trong giáo xứ của mình.

SẼ CÓ NHỮNG ĐIỀU
KHÁC BIỆT GI
15%

40%

Bảo hiểm y tế
của quý Cha

Hưu bổng
của quý Cha

15%

Chia sẻ
cho Giáo xứ

6%

Chi phí
cho cuộc
Vận động

24%

Hỗ trợ
các Nữ tu

MỘT CUỘC GÂY QUỸ THÀNH CÔNG SẼ
GIÚP TỔNG GIÁO PHẬN:

• Có được điều kiện vững mạnh chăm sóc cho
quý Cha được hưu trí một cách an tâm, xứng
hợp, qua việc chuyển đổi từ phương thức trảtheo-định kỳ sang mô hình đả-được-tài-trợ-đầyđủ để cung cấp tiền hưu và bảo hiểm y tế cho
quý Cha.
• Giúp các dòng nữ có thêm nguồn ngân sách để
chăm lo cho các nữ tu hưu trí, đồng thời tiếp
tục thực thi sứ vụ đối với dân Chúa.
• Giúp các giáo xứ có thêm nguồn tài chánh để
xúc tiến việc mục vụ, phục vụ, các chương trình
và dự án tại giáo xứ.
• Hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa qua việc nêu
gương cầu nguyện, hành động, và quảng đại.
• Gia tăng đức Tin sống động cho thế hệ tín hữu
Công Giáo kế tiếp tại miền Tây Washington.

Cuộc vận động quyên góp hỗ trợ quý linh mục, nữ tu và gia đình dân Chúa.
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