Cam kết làm người Quản gia Trung tín
Mỗi người chúng ta có rất nhiều khả năng và ân
huệ. Khi chúng ta biết lưu tâm chăm sóc các ân
huệ và đáp trả bằng việc phục vụ, tự nhiên chúng ta
có Đức tin nhiều hơn và sống gần Chúa hơn. Đó là
niềm sung mãn của tinh thần môn đệ. Xin hãy cầu
nguyện và suy nghĩ về những điều Bạn muốn cam
kết để trở nên người quản gia trung tín. Hãy điền vào
phiếu này và gửi lại cho Văn phòng giáo xứ.

Chia xẻ Tình yêu của Chúa - Đức tin là ân huệ của
Chúa. Là người quản gia trung tín, chúng ta cũng
muốn chia xẻ ân huệ này như những chứng nhân
của Tình yêu Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.
Hãy cam kết chia xẻ Đức tin của mình qua lời nói và
việc làm.
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Yêu mến. Phục vụ. Chia xẻ.

Chia xẻ Cuộc Sống của Chúng ta - Tinh thần
quản gia là một hành động có ý thức để đáp trả mọi
ân huệ. Hãy cam kết chia xẻ thời giờ bằng lời cầu
nguyện, với gia đình và những người đang cần.

Chia xẻ mọi Khả năng - Tinh thần quản gia bao
gồm việc chia xẻ những khả năng đặc biệt của
mình. Hãy cam kết chia xẻ những khả năng Chúa
ban với những người khác, qua việc phục vụ.

Chia xẻ mọi Tài nguyên - Tinh thần quản gia trung

Hãy nhìn chung quanh Bạn. Tất cả
những gì tốt đẹp và thiện mỹ đều cho
thấy tình yêu của Chúa đối với Bạn.
Trong tình yêu đó chúng ta biết ơn nhiều
hơn, chúng ta phục vụ người khác,
và chia xẻ mọi ân huệ của chúng ta.

tín đưa đến việc chân thành cống hiến để thực hiện
sứ mệnh của Giáo Hội. Hãy bắt đầu bằng việc dâng
hiến hoa trái của tiền bạc và tài nguyên cho Chúa.
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Gi áo Ph ậ n Or a nge

Tham Gia vào Giáo Xứ

Cam kết Tài chánh

Xin cho biết bạn muốn tham gia vào Giáo xứ như thế

Tôi/chúng tôi cam kết với lời cầu nguyện sẽ đóng

nào.
Họ và tên _________________________________________________________________

góp cho giáo xứ trong năm nay bằng cách dự trù
thích hợp và hy sinh, số tiền sau đây.

Địa chỉ _______________________________________________________________________

$___________________________________________________

________________________________________________________________________________

□ hàng tuần □ hàng tháng
□ mỗi hai tháng □ mỗi năm

Thành phố _______________________________________________________________
Tiểu bang_________________________________________________________________

Email _______________________________________________________________________
Số trên phong bì đóng góp ___________________________________________

Các Sinh Hoạt muốn Đóng góp hoặc Tham gia

□ Xin gửi phong bì cho tôi
□ Tôi đã xử dụng phong bì
□ Xin gửi thông tin đóng góp qua điện thư.

Xin cho biết các sinh hoạt tại giáo xứ mà bạn muốn

Xin bỏ phiếu này vào giỏ xin tiền khi đi lễ hoặc gửi

sinh hoạt, tham gia hoặc đóng góp.

lại cho Văn phòng giáo xứ. Cám ơn.

Tên _____________________________________________________________________________
Sinh hoạt gì_________________________________________________________________
Tên _____________________________________________________________________________
Sinh hoạt gì_________________________________________________________________
Tên _____________________________________________________________________________
Sinh hoạt gì_________________________________________________________________

□ Xin liên lạc với tôi để nói chuyện them về các
sinh hoạt giáo xứ.

