Những Đóng Góp của Ông Bà/Anh Chị cho
Quỹ Mục Vụ Mang Lại Những Kết Quả Gì
Đào tạo các Giáo lý viên và Giáo
Dục Công giáo			

$1,404,863

Các Chương trình Giúp Người
Nghèo và Những Người Bất Hạnh

$1,313,757

Giáo Dục và Đào Tạo các Linh mục,
Phó tế, và các Chủng sinh			

$2,093,111

Các Chương trình Phát triển
tại Giáo phận và các Giáo xứ		

$832,123

Giúp cho Quỹ Phụ trội của Giáo xứ

$80,000

Các Chi phí Điều Hành cho Quỹ Mục Vụ

$845,146

(8.9%)

Dự trù Hoàn lại cho Giáo xứ

$6,569,000

Dự trù hoàn lại cho Giáo xứ
trong năm 2017 			

$3,000,000

Tất cả Quỹ Mục Vụ Dự trù cho năm 2017

$9,600,000

Hội Nền Tảng
Công Giáo
Orange

Qũy Mục Vụ Trả
Lại Các Giáo Xứ
31%

Mục Vụ

Mọi đóng góp mang lại
kết quả tốt đẹp!
Mọi đóng góp của quý vị rất quan trọng trong việc phát triển
Giáo phận. Chúng ta là những giáo xứ trong Giáo phận Orange,
chúng ta cộng tác để hoàn tất những công trình không thể làm
riêng lẻ! Có nhiều cách để đóng góp bằng việc xử dụng phong
bì hứa đóng góp có để tại các giáo xứ hoặc vào trang điện toán
www.orangecatholicfoundation.org.
• Hứa đóng góp và trả trong vòng 10 tháng
(trả hàng tháng, hàng tam cá nguyệt hay lục cá nguyệt Quỹ Mục vụ có từ tháng 1 đến tháng 12)
• Đóng góp một lần bằng tiền mặt
• Đóng góp bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển bằng điện toán
(vào trang điện toán www.orangecatholicfoundation/PSA)
• Đóng góp bằng chứng khoán (stocks) hoặc công khố phiếu
(bonds) rất được hoan nghênh.
• Nhớ đến Quỹ Mục Vụ trong chương trình đóng góp song
song của công ty quý vị.
100% số tiền thu được trên mức tiêu chuẩn của giáo xứ sẽ được
gửi lại cho giáo xứ để dùng vào những công trình quan trọng
của giáo xứ. Quý vị sẽ nhận được biên nhận để trừ thuế cho
năm 2018.

Mở Rộng
14%

Xin vui lòng ghi chi phiếu trả cho Orange Catholic
Foundation.

9%

Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị
dành cho Quỹ Mục Vụ năm 2017

Lời Nguyện
Lạy Thiên Chúa đầy tình yêu,
Chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con.
Chúng con hiệp nhất trong Chúa.
Xin giúp chúng con nhớ rằng
Chúng con được Chúa kêu gọi để yêu thương
và phục vụ nhau qua việc chia xẻ cho nhau
thời giờ, khả năng, và tiền bạc. Xin chúc lành
cho mọi cố gắng của chúng con và giúp chúng
con trở nên một cộng đồng Đức tin hiệp nhất
và vững mạnh. Xin cho chúng con được rộng
lượng tham gia và đóng góp cho Quỹ Mục Vụ
để chúng con tiếp tục trung thành thực hiện mọi
công việc của Giáo Hội Chúa.
Amen.
Quỹ Mục Vụ (PSA) là chương trình gây qũy hàng năm do Cơ quan
Công giáo Orange (OCF) thực hiện cho Giáo phận Orange. Chương
trình này tài trợ cho các sinh hoạt mục vụ và các sinh hoạt khác tại các
giáo xứ và Giáo phận. Chương trình này cũng giúp cho các giáo xứ có
cơ hội vận động tài chánh cho các nhu cầu tại giáo xứ bằng cách nhận
lại một ngân khoản ngoài số tiền thu được cho Giáo phận.
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“Tôi nhìn thấy Giáo xứ của tôi là một phần của
Giáo phận Orange mà trong đó Công giáo có
nghĩa là ‘phổ quát’ và do đó, là một phần của
giáo phận và là một phần của Giáo Hội hoàn vũ
thật sự là quan trọng.”

——

Một giáo dân Giáo xứ Thánh Linh

2017 QŨY Mục Vụ

ˆ LA
`
˜
HANH
DIEN
ˆ ¯ GIAO
’
’ ’’ CONG
NGUOI
13280 Chapman Avenue, Garden Grove, CA 92840
(714) 282-3048
PSAhelp@orangecatholicfoundation.org
www.orangecatholicfoundation.org

Biết • Yêu mến • Phục vụ

Giáo Phận Orange

Kính gửi quý Ông bà và Anh Chị em
trong Chúa,
Biết Chúa, yêu mến Chúa, và phục
vụ Chúa có nghĩa là sống Đức tin
trọn vẹn trong khi thi hành công
việc của Ngài và hân hoan đáp lại lời
mời gọi của Ngài và chia xẻ niếm hân
hoan đó với những người mình gặp.
Điều này cũng thật sự là điều mà Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô gọi là “một
cuộc hội ngộ với Thiên Chúa.”
Chương trình Đóng góp cho Quỹ Mục Vụ (PSA) thật sự liên kết
chúng ta trong Đức tin và sứ mệnh tromg vòng 750 dặm vuông
của Giáo phận thân yêu. Tôi muốn tỏ lòng biết ơn đối với những
ai đã tham dự trong nhiều năm qua và cả những người mới đóng
góp lần đầu, vì những gì quý Ông Bà và Anh Chị em đóng góp
tại giáo xứ cũng như cho Quỹ Mục Vụ không những giúp phát
triển giáo xứ mà còn giúp phát triển Giáo phận chúng ta và nhiều
người khác trong Cộng đồng bằng nhiều cách khác nhau, và mang
chúng ta lại với nhau như một gia đình.
Các chương trình Mục vụ do Quỹ Mục Vụ tài trợ giúp được nhiều
người trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, chẳng hạn như giúp
nhiều gia đình gửi con em theo học trường Công giáo, mà nếu
không được giúp đỡ thì không có cơ hội được học vè Đức tin và
nhờ đó mà con em được tăng trưởng và trở nên nhũng người có
Đức tin.
Những đóng góp cho Quỹ Mục Vụ còn giúp cho những người
đang bị giam cầm, qua Chương trình Phục hồi Công Lý và Mục
vụ Các Trại giam, nhờ đó họ được nhắc nhở là họ cũng là thành
viên của gia đình Chúa là Đấng không từ bỏ họ. Mỗi khi tôi đến
thăm họ thường nói “cám ơn vì đã không quên chúng con!”
Cơ quan Bác ái Công giáo Giáo phận Orange, (như đã được gọi là
bác ái của Giám mục từ những ngày đầu của Giáo phận), là một
phần quan trọng thể hiện Đức tin của chúng ta. Công tác này thực
sự thể hiện tình yêu Chúa Ki-tô một cách sống động và mãnh liệt
cho những người trong cộng đồng chúng ta đang gặp khó khăn.
Khộng có thời gian nào thuận tiện hơn để đóng góp cho Quỹ Mục
Vụ bằng thời gian này, av2 chỉ có thể là một đóng góp bằng ân huệ
để trả ơn Thiên Chúa và Người sẽ rộng lượng hơn với chúng ta.
Xin hãy đóng góp hôm nay và tạ ơn Chúa vì những ân huệ Ngài
đã ban cho ta và gia đình.
Xin gửi lời chào đến Ông Bà và Anh Chị em và lời cầu nguyện cho
Ông bà Anh Chị em và xin cám ơn vì những hy sinh và lòng rộng
lượng của Ông Bà Anh Chị em.
Với lòng biết ơn trong Chúa,
Đức Cha Kevin W. Vann, J.C.D., D.D.
Giám mục Giáo phận Orange

Chúng ta là một gia đình… Một gia đình Đức tin.
Hàng năm chúng ta cùng nhau quy tụ với tất cả 62 giáo xứ và trung tâm sinh hoạt Công giáo trong Giáo phận Orange hiệp nhất như một Giáo Hội
chung để thể hiện Đức tin và cùng nhau đóng góp để xây dựng nước Chúa ngay trong phần đất này của vườn nho Chúa.

Chúng ta là Ai
qua Những Con Số

Suy nghĩ lại trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo phận, năm nay 2016, chúng ta cũng nhớ đến tất cả những người đã hy sinh để xây đắp Giáo hội
của chúng ta trong bao nhiêu năm qua và giờ đây đến lượt chúng ta cũng cùng nhau tiếp tục xây dựng vương quốc của Chúa.
Qua việc tham dự và đóng góp cho Quỹ Mục Vụ (PSA) chúng ta thể hiện được lòng nhân lành của Chúa và mang tình
yêu của Người đến cho bao nhiêu người khác.

___ ___

“Hành động là dấu hiệu của tình thương thật sự. Người có lòng yêu thương biết phục vụ những người khác.
Chúng ta đã học được điều này qua đời sống gia đình bằng việc phục vụ người khác vì tình thương.
Trong tình yêu gia đình, không có ai bị chê bỏ; và mọi người đều có một giá trị như nhau.”

___ ___

(ĐGH Phan-xi-cô, 15 tháng 7, 2015)

Những đóng góp của tôi cho Quỹ Mục Vụ mang lại được những gì?
Biết Chúa
Chương trình Giáo Lý tại các Giáo xứ - Chứng
nhận cho các Giáo lý viên
Trong năm qua trên 2000 người đã nhận được học bổng để theo học khóa
huấn luyện Giáo lý viên, ngành Phó tế, Giáo lý viên cao cấp, các chương
trình huấn luyện lãnh đạo Mục vụ, và các ứng viên trong Chương trình
Thần học Mục vụ.
Tài trợ Học bổng cho các Học sinh Trường Công giáo
Trong năm qua, trên 1 triệu dollars đã được trích ra từ Quỹ Mục Vụ để tài
trợ cho hơn 2000 học sinh đang theo học tại 27 trường Công giáo trong
Giáo phận.
“Được theo học trường Công giáo không những là được hấp thụ một nền
học vấn xuất sắc, mà còn được học hỏi về Chúa. Điều đó thật là quý giá.”
Một em học sinh Lớp 5 Trường Thánh Justin Tử Đạo

Chương trình Giúp cho Những Người Điếc
Hàng năm, hàng trăm người trong Cộng đồng Người Điếc trong chương
trình huấn luyện Ngôn ngữ Ký hiệu (Sign Language) được hướng dẫn về
Giáo lý, chuẩn bị để nhận các Phép Bí tích, và các nghi thức phụng vụ, để
giúp họ hiểu biết thêm về Chúa và tăng trưởng trong Đức tin.

Yêu mến Chúa
Cơ Quan Bác Ái Công giáo Orange County
Giúp đỡ những người gặp khó khăn, bảo vệ gia đình và cộng đồng, nâng đỡ
các hoạt động mục vụ tại các giáo xứ và mang tình yêu Chúa đến cho mọi
người, Cơ quan Bác Ái Công giáo Giáo phận Orange hàng năm giúp đỡ
được hơn 166,000 cá nhân và gia đình.
“Cơ quan Bác ái Công giáo thật sự đã mang đến cho chúng con một bữa ăn vào dịp

Lê Tạ Ơn năm nay. Trong gia đình chỉ có Bố con đi làm, còn mẹ con thất nghiệp,
nên phải tiết kiệm rất nhiều thứ… Xin cám ơn Cơ quan Bác áì Công giáo”
Một người thụ ơn của Bác Ái Công giáo

Văn Phòng Phục Hồi Công Lý và Mục Vụ các Trại giam
Ở Orange County 65% những người đang bị giam giữ là người Công giáo,
và trong năm qua có 37,000 lần những người này được thăm viếng trong
các trại giam thiếu nhi và người lớn. Các hoạt động mục vụ và các phép Bí
tích cử hành cho thấy đã mang lại tình trạng tốt đẹp trong đời sống của các
tù nhân và giảm thiểu những cơ hội họ có thể bị sa vào tù tội nữa.

Phục vụ Chúa
Chương trình Đào tạo Phó tế
Chương trình Đào tạo Phó tế hiện giúp cho 34 ông trong tiến trình theo
đuổi ơn gọi làm Phó tế. Các Phó tế có vai trò đặc biệt trong Giáo phận
giúp cho Đức Giám mục, các giáo xứ, và cả cộng đồng với lòng nhiệt thành
phục vụ những người nghèo khó, giúp trong các Bí tích và các nghi thức
Phụng vụ khác.
Chương trình Huấn luyện Bổ túc cho các Linh mục
Cung ứng thêm những cơ hội học hỏi và nghiên cứu cho các linh mục để
phát triển khả năng và giúp cho đời sống mục vụ.
Chương trình Phát triển Ơn gọi
Giúp cho các thanh niên có cơ hội tìm hiểu và theo đuổi ơn gọi để trở
thành linh mục giáo phận. Ngoài ra chương trình này cũng giúp hướng
dẫn và nâng đỡ các chủng sinh đang theo học.
Chương trình Huấn luyện các Chủng sinh
Quỹ Mục Vụ giúp tài trợ cho 35 thanh niên thuộc Giáo phận đang theo
đuổi ơn gọi làm linh mục và hiện đang theo học tại 6 chủng viện. Vào năm
2017 sẽ có 6 người được chịu chức linh mục và phục vụ Giáo phận, nếu
Chúa muốn.
Cơ Quan Công giáo Giáo phận Orange
Cung ứng một cơ sở an toàn cho các tặng dữ, tặng vật và đóng góp qua
Quỹ Mục Vụ trong khi thiết lập và bảo tồn chương trình Quản gia Trung
tín trong Giáo phận. Cơ quan Công giáo Giáo phận Orange (OCF) giúp
thi hành đường lối và thực hiện sứ mệnh của các giáo xứ bằng cách cố vấn
việc đón nhận các tặng dữ, các chương trình vận động tài chánh, và huấn
luyện trong Chương trình Quản gia Trung tín.

Xin tìm hiểu thêm về các sinh hoạt mục vụ và các sinh hoạt khác do Quỹ Mục Vụ tài trợ: www.orangecatholicfoundation.org
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