
D I O C E S E         L A N S I N GOF

Do thái 10:24

Cảm ơn bạn

“Và qua những việc tốt lành mà 

chúng ta làm cho người lân cận 

với tình yêu thương và cổ vũ tốt, 

đức tin của ta nảy mầm và sinh 

hoa kết trái.”
   

-  Đức Giáo Hoàng Francis

Sự đóng góp (dâng cúng) của quí vị cho quỹ 
DSA giúp tăng cường mục vụ phối hợp của 
72 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 180,000 người Công giáo
• Rửa tội 1,363 trẻ em
• 1,526 các em Rước Lễ lần đầu
• 1,836 các em Thêm sức
• 451 đôi Hôn phối
• 1,830 Lễ An táng
• 31 Chủng sinh đang đào tạo
• 8,297 Giới trẻ đang theo học các lớp giáo lý
• 6,958 Học sinh theo học trường Công giáo
• 263 người lớn và trẻ em đang theo học    
  Giáo lý tân tòng
• Hơn 330,000 người được Hội Từ thiện  
  của Giáo phận Lansing giúp đỡ
*Theo tường trình của sách Niên Giám Công Giáo  
(Kenedy Catholic Directory) năm 2021.

• Dịch vụ Nhận Con nuôi và Nuôi dưỡng tạm thời 
• Mục vụ Tinh thần Hướng dẫn Sinh viên Học sinh 
• Mục vụ chăm sóc Linh mục của chúng ta – Tại      
   chức và Hồi hưu 
• Chương trình Giáo lý và Đào tạo Giáo lý viên 
• Mục vụ Bác Ái Công giáo 
• Mục vụ Trường Công giáo 
• Mục vụ Ơn gọi Tận hiến 
• Chương trình Đào tạo và Nâng đỡ Phó tế 
• Chương trình Đào tạo Tình Môn đệ và Giáo dân 
• Chương trình Phúc âm hóa 
• Cố vấn trên Nền tảng Đức Tin 
• Tạp chí FAITH - Đức Tin 
• Mục vụ cho người nói tiếng Tây ban nha 
• Mục vụ Bệnh viện 
• Các Chương trình Hôn nhân và Gia đình 
• Mục vụ Tòa án Hôn nhân 
• Mục vụ Kế hoạch Gia đình theo Tự nhiên       
   và Sự Sống
• Mục vụ đến với Người khác 
• Cố vấn và Dịch vụ Thai kì 
• Mục vụ Chuyên môn cho các Giáo xứ 
• Mục vụ Giáo dục Tôn giáo 
• Mục vụ Phục hồi Công lý và Nhà tù 
• Mục vụ Tĩnh tâm và Hội thảo 
• Lưu trữ Hồ sơ và Bí tích 
• Chương trình Giáo dục và Đào tạo Chủng sinh 
• Trung tâm Tĩnh tâm Thánh Phanxicô 
• Tài liệu Phụng tự và Phụng vụ 
• Đào tạo Ơn gọi Giới Trẻ 
• Đào tạo Giới Trẻ 

Quĩ Phục Vụ Giáo Phận sẽ sử 
dụng vào những việc:



PHƯƠNG THỨC MỚI NĂM NAY! QUÀ 
TẶNG ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG!

Hãy truy cập vào: diocesoflansing.org/appeal 
để đóng góp DSA hàng tháng định kỳ  

cho đến khi bạn chọn dừng.
 

Nếu quí vị cần sự giúp đỡ, xin liên lạc với 
Cơ Quan Công Giáo 517.235.8792

Địa Phận Công Giáo Lansing:

Catholic Diocese of Lansing
228 North Walnut Street

Lansing, MI 48933

Mục tiêu chương trình gây 
quĩ cho Địa phận (DSA):

Năm 2022 - $5,500,000
Lạy Chúa, xin ban cho các môn đệ chúng 
con ơn quảng đại ủng hộ chương trình 
DSA của Giáo phận, để chúng con có thể 
trung tín khích lệ nhau yêu thương và 
làm việc lành.

Những phương thức dâng cúng thuận tiện:
• Tặng (dâng cúng) tiền mặt trong một lần.
• Tặng bằng thẻ tín dụng (Credit Card)
• Chuyển tiền trực tiếp từ ngân hàng.
• Phân bố Quỹ tài trợ khuyên
• Hứa tặng hàng tháng.
• Qua phân phối từ thiện hợp pháp từ  
   quĩ hưu bổng (IRA).
• Tặng cổ phần (stock donation).

“Khơi dậy lẫn nhau để sống yêu thương và làm 
điều tốt” (Do thái 10:24). Câu thánh thư này trích 
trong thư gửi tín hữu Do Thái, thách thức chúng 
ta ngày nay giống như cách đã thách thức các 
môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su Ki-tô. Sau 
khi nhận được ơn cứu độ của Chúa Giê-su và 
các ân sủng của Thánh Linh, chúng ta có tất cả 
những gì chúng ta cần để phản chiếu ánh sáng 
của Đấng Christ trong tình yêu và những công 
việc tốt lành mà chúng ta cống hiến cho tha nhân 
ngày nay.

Chương trình Gây Quĩ cho Giáo phận là cơ hội 
để thể hiện tư cách của người môn đệ - chia sẻ 
Tin mừng với những người khác và hỗ trợ tình 
thương trong những công việc tốt lành của Giáo 
hội Công giáo. Các đóng góp của chương trình 
DSA được phân phát trực tiếp ngay cho các cá 
nhân và gia đình cần sự trợ giúp, cho các giáo xứ 
và trường học, và cho những người chưa hề biết 
về tình yêu và cuộc đời của Chúa Giêsu.

Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, Giáo hội 
Công giáo – thông qua các giáo xứ, các cơ quan 
từ thiện Công giáo, các trường Công giáo của 
chúng ta và hàng chục dịch vụ cũng như những 
mục vụ khác - lo chăm sóc giúp đỡ tất cả con cái 
Chúa Ki-tô trong Giáo phận Lansing.

Những việc lành này liên kết chúng ta, các môn 
đệ, cùng nhau lên đường!

HẰNG NĂM, CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUĨ CHO ĐỊA PHẬN LIÊN KẾT MỌI NGƯỜI, 
MÔN ĐỆ CỦA TẤT CẢ 72 GIÁO XỨ TRONG ĐỊA PHẬN, SỰ QUI TỤ LẠI VỚI 
NHAU ĐƯA ĐẾN THÀNH QỦA TỐT ĐẸP HƠN BẤT KỲ CÁ NHÂN HAY GIÁO XỨ 
NÀO CÓ THỂ HOÀN THÀNH MỘT MÌNH.
 


