
           

Những Phổ biến Có thể Đưa lên  

Các Trang mạng xã hội 

Sample Social Media Posts 

Hình ảnh có thể tìm thấy: trang tài liệu cho giáo xứ 

Suggested Images can be found on the parish resource webpage.  

 Facebook / Instagram Twitter 

Tuần lễ  
24 tháng 1  

 
Week of  
Jan 24th 

Chương trình Vận Động tài chánh năm 2021 của 
Giáo phận mời gọi mọi người Công giáo “cùng 
bước đi trong hy vọng” nhằm hỗ trợ các sinh 
hoạt mục vụ, các dịch vụ, và các chương trình 
khác trong Giáo phận San Jose để giúp cho các 
giáo xứ. Xin cầu nguyện và tìm cách đóng góp 
để hỗ trợ các chương trình quan trọng này. Để 
biết thêm chi tiết về các hoạt động của Giáo 
phận San Jose xin vào trang điện toán: 
www.dsj.org/ADA. 

The 2021 Annual Diocesan Appeal invites all 
Catholics to “journey together in hope” to 
support the ministries, services, and programs 
offered by the Diocese of San Jose in support of 
all parishes. Please prayerfully consider your 
gift to support these important ministries. For 
information on the work of the Diocese, visit 
www.dsj.org/ADA.  #TogetherinHope 
#DSJADA21 

Hôm nay chúng ta cùng với các giáo xứ bắt 

đẩu Chương trình Vận Động tài chánh năm 

2021 “Cùng Bước Đi trong Hy Vọng.” Xin cầu 

nguyện và tìm cách đóng góp cho các chương 

trình mục vụ quan trọng.  Để biết thêm chi tiết 

xin vào xem trang điện toán: 

www.dsj.org/ADA.  

 

Today we join parishes throughout the Diocese 

in launching the 2021 Diocesan Annual Appeal 

“Journeying Together in Hope.” Please 

prayerfully consider your gift to support these 

important ministries. For information, visit 

www.dsj.org/ADA #TogetherinHope 

#DSJADA21 

 

Tuần lễ  
31 tháng 1 
Week of  
Jan 31st 

Các chương trình, các dịch vụ, và các sinh hoạt 
mục vụ do quỹ Vận Động mang lại nhằm đáp 
ứng các nhu cầu của giáo dân trong Giáo phận 
San Jose. Giáo phận phục vụ mỗi người chúng 
ta, và những đóng góp tài chánh rất cần thiết 
để tiếp tục công việc của Chúa trong Quận hạt 
Santa Clara gồm 54 giáo xứ và trung tâm. 100% 
số tiền thâu được từ các giáo xứ sẽ được hoàn 
lại cho giáo xứ xử dụng. Xin xem thêm chi tiết 
về các hoạt động của Giáo phận San Jose hoặc 
để đóng góp: www.dsj.org/ADA.  

Các dịch vụ và các chương trình mục vụ do quỹ 
Vận Động tài chánh mang lại sẽ đáp ứng nhu 
cầu của người Công giáo trong Giáo phận. 
Những đóng góp giúp tiếp tục công việc của 
Chúa  trong Quận hạt Santa Clara. Để biết thêm 
chi tíêt hoặc để đóng góp xin vào trang điện 
toán: www.dsj.org/ADA.  
 
 
 
 

https://www.dsj.org/ways-to-give/annual-diocesan-appeal/ada-resources-for-parishes/
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The programs, services, and ministries 
supported by the Annual Diocesan Appeal are 
intended to meet the needs of Catholics here in 
the Diocese of San Jose.  The Church serves 
each of us, and our financial support is needed 
to continue God’s work here in Santa Clara 
County across 54 parishes and missions. 100% 
of all funds collected over an individual parish’s 
goal are returned directly to the parish. For 
more information on the work of the Diocese of 
San Jose or to make a gift, visit 
www.dsj.org/ADA. #TogetherinHope 
#DSJADA21 

The services, and ministries supported by the 
Annual Diocesan Appeal meets the needs of 
Catholics across our Diocese. Financial support 
is needed to continue God’s work in Santa Clara 
County. For more info or to make gifts, visit 
www.dsj.org/ADA.  

Tuần lễ  
7 tháng 2 
Week of  
Feb 7th 

Tuần lễ cam kết cho Chương trình Vận Động tài 
chánh của Giáo phận. Giáo xứ chúng ta sẽ tham 
gia 100%. Quý Ông Bà có thể cho biết chúng ta 
sẽ làm được nhiều việc gì tốt hơn nếu như có 
thêm 10% đóng góp? Để hoàn tất được mục 
đích mỗi người được kêu gọi mở lòng đóng góp 
cho các nhu cầu của Giáo phận, như hoàn cảnh 
mỗi người cho phép. Xin tham gia chương trình 
vận động này, không những vì là giáo dân của 
giáo xứ mà còn là giáo dân trong Giáo phận. 
Nếu muốn đóng góp trên mạng xin vào: 
www.dsj.org/ADA.  

This is Pledge Weekend for the Annual 
Diocesan Appeal.  Our Parish goal as always is 
100% participation.  Can you imagine the 
additional good works that can be 
accomplished with just a 10% increase in 
donors?  In order to achieve this goal, each of 
us is asked to prayerfully open our hearts to the 
needs of our Diocese and make a gift as our 
individual circumstances allow. Please support 
this important Appeal not only as a member of 
our immediate parish family, but also as a 
member of our larger diocesan family of faith. If 
you would like to donate online, visit 
www.dsj.org/ADA. #TogetherinHope 
#DSJADA21 

Đây là tuần lễ cam kết trong Chương trình Vận 
Động tài chánh của Giáo phận. Giáo xứ chúng ta 
tham gia 100%. Xin vui lòng cầu nguyện và mở 
lòng đóng góp cho các  nhu cầu của Giáo phận. 
Xin vào trang điện toán www.dsj.org/ADA.  

 

This is Pledge Weekend for the Annual 
Diocesan Appeal. Our Parish goal is 100% 
participation. Please prayerfully open your 
heart to the needs of our Diocese and make a 
gift as your circumstances allow at 
www.dsj.org/ADA #TogetherinHope 
#DSJADA21 

 

Tuần lễ  
14 tháng 2 

Week of Feb 
14th 

Mọi đóng góp cho Chương triính Vận Động tài 
chánh của Giáo phận đầu tư vào sứ mệnh của 
Giáo phận trong việc đào tạo linh mục, huấn 
luyện chủng sinh, các chương trình mục vụ tại 
11 nhà thương, cổ võ ơn gọi, và đào tạo người 
lãnh đạo giáo dân. Chẳng hạn năm nay chúng ta 
huấn luyện 8 chủng sinh làm linh mục. Mọi 
đóng góp, dầu lớn hay nhỏ, giúp mang hình ảnh 
Chúa Ki-tô đến các môi trường. Để biết thênm 
về các hoạt động của Giáo phận San Jose hoặc 

Mọi đóng góp cho quỹ Vận Động tàI chánh của 
Giáo phận đầu tư vào sứ mệnh của Giáo phận: 
đào tạo linh mục, huấn luyện chủng sinh, và 
đào tào người lãnh đạo giáo dân. Mọi đóng góp 
dầu lớn hay nhỏ đều giúp mang hình ảnh Chúa 
Ki-tô đến các môi trường. Xin vào đóng góp ở 
trang điện toán: www.dsj.org/ADA. 
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để đóng góp xin vào xem trang điện toán 
www.dsj.org/ADA.  
 
Gifts to the Annual Diocesan Appeal invest in 
the mission of our Church by supporting clergy 
formation and training, seminarian education, 
pastoral case at our 11 hospitals, promoting 
vocations and developing lay leaders. For 
instance, this year the Diocese is supporting 
eight seminarians in their formation for the 
priesthood. Any gift or pledge, regardless of 
size, helps our Diocese reveal the presence of 
Christ in our community.  For more information 
on the work of the Diocese of San Jose or to 
make a gift online, visit www.dsj.org/ADA. 
#TogetherinHope #DSJADA21 

Gifts to the Annual Diocesan Appeal invest in 
the mission of our Church: clergy formation, 
seminarian education and developing lay 
leaders. Any gift or pledge regardless of size 
helps us reveal the presence of Christ. Donate 
at www.dsj.org/ADA. #TogetherinHope 
#DSJADA21 

Tuần lễ  
20 tháng 2 

Week of Feb 
20th 

Mọi đóng góp cho quỹ Vận Động tài chánh của 
Giáo phận hỗ trợ nhân chứng và thể hiện Đức 
tin qua các chương trình Dự Bị Hôn Nhân, Mục 
vụ Trại giam, Tôn trọng Sự Sống, chương trình 
Giáo lý và Mục vụ Giới trẻ giúp đào tạo các thừa 
tác viên, giúp tĩnh tâm, huấn luyện huynh 
trưởng, quản trị chương trình và tài nguyên. 
Dầu ít hay nhiều, mong được Anh/Chị đóng góp 
cho chương trình vận động quan trọng này. Để 
biết thêm về các hoạt động của GP San Jose 
hoặc để đóng góp xin vào www.dsj.org/ADA.  

Your gift to the Annual Diocesan Appeal helps 
support our witness and faith in action through 
Catholic Marriage Preparation, Detention 
Ministry, Respect Life Promotion, Faith 
Formation and Youth and Young Adults ministry 
which provides minister formation, retreats, 
mentorship training, programming, and 
resources. No matter the size of your gift, we 
pray that you will participate in this important 
campaign.  For more information on the work 
of the Diocese of San Jose or to make a gift 
online, visit www.dsj.org/ADA. 
#TogetherinHope #DSJADA21 

Mọi đóng góp cho quỹ Vận Động tài chánh của 
Giáo phận giúp phổ biến Đức tin của chúng ta 
trong các chương trình Dự Bị Hôn Nhân, Mục vụ 
Trại giam, Tôn trọng Sự Sống, chương trình 
Giáo lý, Mục vụ Giới trẻ. Dầu nhiều hay ít xin vui 
lòng đóng góp ở www.dsj.org/ADA.  

 

 

Your gift to the Annual Diocesan Appeal helps 
witness our faith through Marriage Preparation, 
Detention Ministry, Respect Life, Faith 
Formation, and Youth & Young Adults ministry. 
No matter the amount, please donate at 
www.dsj.org/ADA. #TogetherinHope 
#DSJADA21 

Tuần lễ  
7 tháng 3 
Week of 

March 7th 

Xin chân thành cám ơn những người đã đáp 

ứng và đóng góp cho quỹ Vận Động tài chánh 
của Giáo phận. Vẫn còn thời gian để đóng góp. 
Mọi sự đóng góp là để giúp duy trì các hoạt 
động mục vụ chính yếu trong Giáo phận. Xin gửi 
cho Văn phòng Giáo xứ hoặc đóng góp qua 
mạng:  www.dsj.org/ADA.  

Thanks to those who have already responded 
with a gift to the 2021 Annual Diocesan Appeal. 
There is still plenty of time to respond with a 

Xin chân thành cám ơn những đóng góp cho 

quỹ Vận Động tài chánh của Giáo phận. Vẫn 
còn thời gian để đóng góp. Mọi sự đóng góp là 
để giúp duy trì các hoạt động mục vụ chính yếu 
trong Giáo phận. Xin gửi cho Văn phòng Giáo xứ 
hoặc đóng góp qua mạng:  www.dsj.org/ADA.  

 

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


gift. Your gift is essential to sustaining the many 
ministries of the Diocese of San Jose.  Gifts can 
be made through our parish office or online at 
www.dsj.org/ADA. #TogetherinHope 
#DSJADA21 

Tuần lễ  
20 tháng 3 
Week of 

March 20th 

Xin chân thành cám ơn những người đã đáp 
ứng và đóng góp cho quỹ Vận Động tài chánh 
của Giáo phận năm 2021. Cho đến nay chúng ta 
đã thâu được $________ trong tổng số đề ra, 
từ ______ gia đình. Vẫn còn thời gian để chúng 
ta đóng góp cho quỹ Vận Động. Xin gửi lại cho 
Văn phòng Giáo xứ hoặc vào trang mạng: 
www.dsj.org/ADA.  

Thanks to those who have already responded 
with a gift to the 2021 Annual Diocesan Appeal. 
To date we have raised $_________ toward our 
goal through the support of ___ households.  
There is still plenty of time to respond with a 
gift to this year’s Appeal.  Gifts can be made 
through our parish office or online at 
www.dsj.org/ADA. #TogetherinHope 
#DSJADA21 

Xin chân thành cám ơn những người đã đáp 
ứng chương trình Vận Động tài chánh của Giáo 
phận. Đến nay chúng ta đã thâu được $______ 
trên tổng số đề ra, từ ______ gia đình. Chúng ta 
vẫn còn thời gian để đóng góp. Xin vào đóng 
góp ở trang mạng: www.dsj.org/ADA.  

Thanks to those who have already responded 
to the 2021 Annual Diocesan Appeal. To date 
we have raised $___ toward our goal with the 
support of ___ households. There is still plenty 
of time to respond with a gift. Please give at 
www.dsj.org/ADA. #TogetherinHope 
#DSJADA21 

 

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

