Xin cám ơn Qui vị
Đóng góp của quí vị cho quỹ DSA giúp tăng
cường mục vụ phối hợp của 74 giáo xứ
trong Giáo phận Lansing và cho phép chúng
tôi phục vụ mọi người thuộc 10 địa hạt
trong giáo phận.
Dữ kiện về Giáo phận Lansing: *

• Hơn 191,000 người Công giáo
• Rửa tội 1,930 trẻ em
• 2,259 các em Rước Lễ lần đầu
• 2,618 các em Thêm sức
• 633 đôi Hôn phối
• 1,938 Lễ An táng
• 21 Chủng sinh đang đào tạo
• 12,933 Giới trẻ đang theo học các lớp giáo
lý
• 8,800 Học sinh theo học trường Công giáo
• 371 người lớn và trẻ em đang theo học
Giáo lý tân tòng
• Hơn 292,000 người được Hội Từ thiện của
Giáo phận Lansing giúp đỡ
*Theo báo cáo niên giám Công giáo Kenedy năm 2018

“Vào thời đại chúng ta, mệnh lệnh của Đức
Giêsu “hãy đi và làm cho họ thành môn đệ” âm
vang trong các tình huống thay đổi và thách
thức mới mẻ chưa từng có với mục vụ phúc
âm hóa của Giáo hội, và tất cả chúng ta được
mời gọi dự phần vào mục vụ “ra đi” mới này.
Mỗi Kitô hữu và từng cộng đoàn phải phân
biệt rõ con đường Chúa chỉ ra, nhưng tất cả
chúng ta đều được kêu mời tuân hành lời
Người mời gọi ra khỏi chính khu vực an toàn
của chúng ta nhằm vươn tới mọi “giới tuyến”
cần đến ánh sáng Phúc âm.”
- ĐGH Phanxicô, Niềm vui Tin Mừng

Những Công việc sử dụng Quỹ
Phục Vụ của Giáo phận
• Mục vụ Sinh viên Công giáo

• Hỗ trợ các linh mục – Tại chức và Hồi hưu
• Công tác Bác Ái và Từ thiện Công giáo

• Dạy Giáo lý và Huấn luyện Giáo lý viên
• Các trường học Công Giáo

• Huấn luyện và trợ giúp các Phó tế
• Các Hội Nghị Giáo phận
• Phúc Âm hóa

• Cố vấn dựa trên Đức tin
• Tạp chí FAITH

• Công tác Tài chánh và Kiểm tra

• Mục vụ Giáo dân nói tiếng Tây ban nha
• Mục vụ Bệnh viện

• Mục vụ Giáo dân và Đào tạo

• Chương trình Hôn nhân và Gia đình
• Công tác Tòa án Hôn phối
• Mục vụ Đa Văn hóa

• Kế hoạch hóa Gia đình theo Tự nhiên
• Học bổng Tân Phúc âm hóa
• Thánh Lễ ngoại tuyến

• Công tác chuyên môn cho các Giáo xứ
• Giáo dục Tôn giáo

• Phục hồi Công lý/ Mục vụ Nhà Tù
• Tĩnh tâm và Hội thảo

• Hồ sơ và Lưu trữ Bí tích

• Giáo dục và Đào tạo Chủng sinh

• Trung tâm Tĩnh tâm Thánh Phanxicô
• Việc Phụng Tự

• Đào tạo Ơn gọi Giới trẻ
• Đào tạo Giới trẻ

HẰNG NĂM, CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ PHỤC VỤ CHO GIÁO PHẬN (DSA) NỐI KẾT
TẤT CẢ 74 GIÁO XỨ TRONG GIÁO PHẬN CHÚNG TA, MANG CHÚNG TA ĐẾN GẦN
NHAU ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỘT THÀNH QUẢ TỐT HƠN NHIỀU SO VỚI MỘT CÁ NHÂN
HOẶC MỘT GIÁO XỨ ĐƠN LẺ NÀO CÓ THỂ HOÀN THÀNH MỘT MÌNH. XIN CHÚA
CHÚC PHÚC CHO TẤT CẢ NHỮNG GÌ QUÍ VỊ ĐÃ LÀM CHO NHAU.

“Ai gieo nhiều cũng sẽ gặt được nhiều.” Lời
Thánh kinh này bảo đảm rằng chúng ta sẽ được
chúc phúc dồi dào do lòng quảng đại của mình.
Và đoạn Thánh Kinh nói tiếp, “Thiên Chúa có
đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ
ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi
mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện.”
Mọi việc thiện - Đó chính là kết quả của một sự
hỗ trợ chung. Những đóng góp của chúng ta sẽ
được sử dụng ngay, vào vô số các mục vụ khác
nhau và trong các lãnh vực đào tạo. Số tiền này
sẽ được sử dụng ngay trong năm nhận được để
trực tiếp giúp đỡ các cá nhân hoặc gia đình, các
giáo xứ và trường học của chúng ta.

Và mọi việc thiện cũng bao gồm sự dấn thân
tiếp tục cho công cuộc Tân Phúc âm hóa. Chúng
ta liên kết với nhau xuyên suốt trong cả giáo
phận trong lời cam kết Ra Đi Loan Báo Tin
Mừng của Chúa. Quỹ DSA giúp chúng ta, cả ân
nhân lẫn thụ nhân, noi theo gót chân của các
môn đệ. Cùng nhau, chúng ta có thể theo Chúa
và làm nhân chứng cho Ơn Cứu Độ mà Chúa
Giêsu đã ban tặng chúng ta.

Khi chúng ta gieo giống một cách hào phóng
trong cầu nguyện và lòng quảng đại, chúng ta
sẽ có một mùa gặt bội thu trong việc phục vụ
mọi người và cũng chính là lúc ta đã tích lũy cho
mình một kho tàng quý báu trên Nước Trời.

Nhung Công viec su dung Quy Phuc
MỤC TIÊU NĂM 2019 – $5.100.000

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng quảng
đại, biết cộng tác với giáo phận trong chương
trình gây Quỹ Phục Vụ để chúng con nhiệt
thành góp phần vào những hoạt động của Hội
Thánh Chúa như những môn đệ truyền giáo.

NHỮNG PHƯƠNG CÁCH ĐÓNG
GÓP THUẬN TIỆN
• Tặng tiền mặt trong một lần

• Tặng bằng thẻ Tín dụng (Credit Card)

• Chuyển tiền trực tiếp từ ngân hàng (EFT)
• Hứa tặng hàng tháng

• Tặng cổ phiếu (Stock donation)

• Qua phân phối từ thiện hợp pháp từ quỹ
hưu bổng (IRA)

Trao tặng trên mạng:
www.DioceseofLansing.org

Cần sự giúp đỡ, xin liên lạc với
Cơ Quan Công giáo – 517-342-2461
Giáo Phận Công Giáo Lansing
228 north Walnut Street
Lansing, MI 48933

