
                                 

CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG HÀNG NĂM CỦA GIÁO PHẬN 

NHỮNG SỨ ĐIỆP TIÊU BIỂU 

CHO CÁC BẢN TIN GIÁO XỨ VÀ CÁC THÔNG BÁO 

Những điều dưới đây có thể được dùng trong các Bản tin Giáo xứ, các trang điện toán, hoặc 

thông báo trong các Thánh lễ.  Các giáo xứ có thể tùy nghi sửa đổi cho thích hợp theo các sinh 

hoạt và những lợi ích của giáo xứ trong năm qua. 

 

NGÀY 23-24 THÁNG GIÊNG: THỜI GIAN KHỞI SỰ CHƯƠNG TRÌNH  

 

Chương trình Vận Động hàng năm 2021  –  Cùng Đi trong Hy Vọng 

Mục tiêu tài chánh của Giáo xứ:  $_____________ 

Số gia đình nhắm tới sẽ tham gia: _____________ 

Chương trình Vận Động hàng năm của Giáo phận mời gọi mọi người Công giáo “cùng đi trong 

hy vọng” nhằm hỗ trợ các sinh hoạt mục vụ, các dịch vụ, và các chương trình trong Giáo phận 

San José để giúp các giáo xứ.  Xin xem thêm các tin tức sẽ được gửi đến trong thời gian sắp tới 

liên quan đến Chương trình Vận Đông này. Xin vui lòng đóng góp để hỗ trợ các sinh hoạt mục 

vụ quan trọng này.  Xin xem thêm những tin tức của Giáo phận trên trang điện  toán: 

www.dsj.org/ADA  

“Mọi thuế thập phân đánh vào đất, hoặc từ sản phẩm của đất hoặc từ hoa trái của cây cối, đều 

thuộc về Thiên Chúa: đó là của thánh dâng lên Thiên Chúa.” (Le-vi 27: 30) 

 

NGÀY 30-31 THÁNG GIÊNG: TUẦN LỄ HƯỚNG DẪN 

 

Chương trình Vận Động hàng năm 2021  -  Cùng Bước Đi trong Hy Vọng 

Mục tiêu tài chánh của Giáo xứ: $__________ 

http://www.dsj.org/ADA


Số gia đình tham gia nhắm tới: ____________ 

Các chương trình, các dịch vụ, và các sinh hoạt mục vụ do Chương trình Vận Động của Giáo 

phận hỗ trơ có mục đích đáp ứng các nhu cầu của người Công giáo trong Giáo phận San Jose. 

Giáo phận phục vụ mỗi người chúng ta, và những hỗ trợ tài chánh nhằm mục đích đáp ứng các 

nhu cầu tiếp tục công trình của Chúa trong Quận hạt Santa Clara gồm có 54 giáo xứ và trung 

tâm. 100% ngân khoản thâu được tại giáo xứ sẽ được hoàn lại cho giáo xứ. Trong năm 2020 có 

45 giáo xứ vượt qua số ngân khoản đã đề ra. Xin nhớ mang theo phong bì khi đi lễ vào tuần tới, 

nếu quý vị chưa gửi đi.  Muốn biết thêm chi tiết về các chương trình của Giáo phận San Jose 

hoặc muốn đóng góp, xin vào xem ở trang điện toán: www.dsj.org/ADA.  

“Rồi anh em sẽ mừng kính Chúa là Thiên Chúa của anh em, dâng lễ vật tự nguyện, tùy theo phúc 

lành của Chúa, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em…  Nhưng mỗi người sẽ đem lễ vật theo 

khả năng, tùy theo phúc lành của Chúa, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em.” (ĐNL 16: 10, 

17) 

 

NGÀY 6-7 THÁNG 2: TUẦN LỄ CAM KẾT 

 

Chương trình Vận Động hàng năm 2021  -  Cùng Bước Đi trong Hy Vọng 

Mục tiêu tài chánh của Giáo xứ: $__________ 

Số gia đình tham gia nhắm tới: ____________ 

Đây là tuần lễ cam kết trong Chương trình Vận Động tài chánh của Giáo phận.  Giáo xứ của 

chúng ta sẽ tham gia 100%.  Quý vị có thể cho biết là chúng ta sẽ hoàn tất được những gì hơn 

nữa nếu có được thêm 10% đóng góp? Để đạt được mục tiêu này, mỗi người chúng ta được kêu 

gọi cầu nguyện và mở lòng đáp ứng các nhu cầu của Giáo phận và đóng góp theo hoàn cảnh mỗi 

người.  Xin hỗ trợ chương trình Vận Động này, không những  vì là một giáo dân trong giáo xứ 

mà còn là một con chiên trong Giáo phận. Nếu muốn đòng góp trên mạng xin vui lòng vào trang 

điện toán: www.dsj.org/ADA.  

“Hãy cho thì sẽ được cho lại.  

 Vì các con đong đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy.”  

(Lc 6, 38). 

 

NGÀY 13-14 THÁNG 2: TUẦN LỄ ĐẦU THEO DÕI 

 

Chương trình Vận Động hàng năm 2021  -  Cùng Bước Đi trong Hy Vọng 

Mục tiêu tài chánh của Giáo xứ: $__________ 

http://www.dsj.org/ADA
http://www.dsj.org/ADA


Số gia đình tham gia nhắm tới: ____________ 

Những đóng góp cho Quỹ Vận Động hàng năm của Giáo phận được đầu tư vào sứ mệnh của 

Giáo phận bằng việc hỗ trợ chương trình đào tạo linh mục, huấn luyện các chủng sinh, chương 

trình mục vụ tại 11 bệnh viện, phát triển ơn gọi, và phát triển việc đào tạo lãnh đạo nơi người 

giáo dân. Chẳng hạn trong năm nay Giáo phận chúng ta đào tạo 8 chủng sinh trong ơn gọi làm 

linh mục.  Mọi đóng góp, dầu lớn hay nhỏ, đều giúp cho Giáo phận phổ biến sự hiện diện của 

Chúa Ki-tô nơi các môi trường.  Để biết thêm chi tiết về các hoạt động của Giáo phận San Jose, 

hay để đóng góp, xin vui lòng vào trang điện toán: www.dsj.org/ADA.  

“Của cải làm ra, con hãy dùng mà tôn vinh ĐỨC CHÚA, và hãy dâng lên Người phần hoa lợi 

đầu mùa của con.  NGÀY 20-21Khi ấy kho vựa của con sẽ tràn đầy và các bình rượu sẽ tràn 

trề rượu mới.” (CN 3: 9) 

 

NGÀY 20-21: TUẦN THỨ HAI THEO DÕI 

 

Chương trình Vận Động hàng năm 2021  -  Cùng Bước Đi trong Hy Vọng 

Mục tiêu tài chánh của Giáo xứ: $__________ 

Số gia đình tham gia nhắm tới: ____________ 

Những đóng góp cho Quỹ Vận Động hàng năm của Giáo phận hỗ trợ các chứng nhân và 

hành động Đức tin của chúng ta qua các chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân, Mục vụ 

trong các Trại giam, Cổ võ Tôn trọng Sự Sống, các Chương trình Giáo lý, mục vụ Giới 

trẻ nhằm đào tạo các thừa tác viên, các chương trình tĩnh tâm, huấn luyện huynh trưởng, 

kế hoạch và nhân sự. Mọi đóng góp của quý vị, dầu lớn hay nhỏ, xin vui lòng gửi cho 

Chương trình Vận Động.  Để biết thêm chi tiết về các hoạt động của Giáo phận San Jose, 

xin vào trang điện toán: www.dsj,org/ADA.  

“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả 
mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc. 12: 15) 

 

NGÀY 6-7 THÁNG 3: TUẦN LỄ CÁM ƠN LẦN THỨ NHẤT 

 

Chương triính Vận Động hàng năm 2021  -  Cùng Bước Đi trong Hy Vọng 

Mục tiêu tài chánh của Giáo xứ: $__________ 

http://www.dsj.org/ADA
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Số gia đình tham gia nhắm tới: ____________ 

Xin chân thành cám ơn những người đã đáp ứng và đóng góp cho Chương trình Vận 

Động hnàg năm của Giáo phận.  Chnúg ta vẫn còn thì giờ để đóng góp.  Mọi đóng góp 

của quý vị rất cần thiết để hỗ trợ các sinh hoạt mục vụ trong Giáo phận San Jose. Xin gửi 

đóng góp cho Văn phòng Giáo xứ hoặc đóng góp trên mạng qua trang điện toán: 

www.dsj.org/ADA.  

“Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý 

các mầu nhiệm của Thiên Chúa.” (1 Cor. 4: 1) 

 

NGÀY 20-21 THÁNG 3: TUẦN LỄ CÁM ƠN LẦN THỨ HAI 

 

Chương trình Vận Động hàng năm 2021:  -  Cùng Bước Đi trong Hy Vọng 

Mục tiêu tài chánh của Giáo xứ: $__________ 

Số gia đình tham gia nhắm tới: ___________ 

Xin chân thành cám ơn những người đã đáp ứng và đóng góp cho Chương trình Vận 

Động hàng năm của Giáo phận. Cho đ6én nay chúng ta đã quyên được $__________ 

trong mục tiêu của chúng ta qua sự đóng góp của ______ gia đình. Chúng ta vẫn còn thì 

giờ để đóng góp cho Quỹ Vận Động năm nay.  Xin gửi mọi đóng góp cho Văn phòng 

Giáo xứ hoặc qua trang mạng của Giáo phận: www.dsj.org/ADA.  

“Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được… Còn những kẻ muốn 

làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy… Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham 

muốn tiền bạc.” (1 Tim. 6: 7-9) 
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