THẮP SÁNG
Đức Tin, Sứ Vụ của Chúng Ta

Anh chị em thân mến,
Thật vinh dự và cũng là môt hồng ân khi tôi được phục vụ tại Giáo Hội địa phương
với tư cách là Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Galveston-Houston. Thực vậy, đây là
Giáo Hội Mẹ của Bang Texas, vì chính từ bờ biển Galveston mà đức tin hiện có của
chúng ta đã được loan truyền bởi các thừa sai truyền giáo cách đây trên 175 năm.
Những năm tháng phục vụ tại Tổng Giáo Phận, tôi đã chứng kiến sự phát triển mạnh
mẽ của Giáo Hội Công Giáo chúng ta trong các giáo xứ. Tôi đã có cơ hội ban Bí Tích
Rửa Tội cho các trẻ sơ sinh, để được gia nhập vào gia đình của Chúa. Qua Bí Tích
Thêm Sức, chúng ta đã cùng nhau đón nhận sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Với
đặc sủng, tôi đã cử hành nghi thức phong chức phó tế vĩnh viễn và các phó tế được
sai đi phục vụ trong các cộng đoàn giáo xứ khác biệt, cũng như qua việc đặt tay với
ơn tác động của Chúa Thánh Thần trên những người đã đáp lời mời gọi của Chúa
phục vụ trong ơn gọi làm Linh Mục.
Vào mùa xuân 2017, Tổng Giáo Phận của chúng ta đã thành công khởi sự cuộc vận
động THẮP SÁNG: ĐỨC TIN, SỨ VỤ CỦA CHÚNG TA. Tháng 8 năm 2017, trong
lúc các giáo xứ đang chuẩn bị cuộc vận động, cơn bão Harvey đã đến, gây ảnh hưởng
đến vô số người, bao gồm nhiều gia đình và cộng đồng trong Tổng Giáo Phận. Vì sự
tàn phá của cơn bão Harvey, cuộc vận động THẮP SÁNG đã tạm thời đình chỉ. Sau
đó, dựa vào cuộc tham khảo ý kiến của các linh mục chánh xứ và ban hành giáo các
giáo xứ, cũng như theo lời đề nghị của Hội Đồng Cố Vấn Linh Mục (Priest Advisory
Council), tôi đã quyết định tiếp tục cuộc vận động này. Tuy nhiên, khi cứu xét những
kết quả cuộc thăm dò ý kiến cũng như tình trạng hiện thực mà Tổng Giáo Phận đang
đối diện, hai yếu tố mới được thêm vào cuộc vận động để đối phó với hậu quả của
cơn bão Harvey cũng như giúp chuẩn bị sẵn sàng đối diện với những thiên tai trong
tương lai.
Trên những trang kế tiếp, tôi mời anh chị em nhìn lại những mục tiêu của cuộc vận
động, để cùng với tôi gánh vác thách đố kỳ diệu này, cũng như góp phần bảo đảm
cho sự thành công. Thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta trong thư thứ hai gửi tín hữu
Cô-rin-tô, là ngay cả khi nghèo túng cùng cực, các tín hữu Ma-xê-đô-ni-a xin cho
được đặc ân, ủng hộ công việc của Tin Mừng trong thời của họ. Đây là một dân tộc
có đức tin vĩ đại trong sự quan phòng của Chúa.
Trong cùng một cách thức, tôi phó thác cho thánh ý quan phòng của Thiên Chúa, để
qua chúng ta công trình cứu chuộc của Ngài sẽ được tiếp tục hiện thực trong cuộc
vận động THẮP SÁNG: ĐỨC TIN, SỨ VỤ CỦA CHÚNG TA. Tôi xin tất cả ông bà
anh chị em nghĩ đến một của lễ hy sinh, trong vòng 4 năm, mà sẽ có ảnh hưởng trên
lịch sử của Giáo Hội Galveston-Houston cho các thế hệ mai sau.
Sau cùng, tôi xin mỗi gia đình đặt ưu tiên cho cuộc vận động này bằng cách dâng
hiến thời giờ và tài năng trong giáo xứ của ông bà và anh chị em.
Tôi xin quý ông bà và anh chị em nhớ cầu nguyện cho cuộc vận động thách đố này
của Giáo Hội địa phương. Xin tri ân sự cộng tác của quý ông bà anh chị em và cầu
chúc quý ông bà anh chị em được muôn ơn lành của Chúa.
		

Chân Thành trong Chúa Kitô,

		
Hồng Y Daniel DiNardo.
		Tổng Giám Mục Galveston-Houston.

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston thuộc Giáo Hội
Công Giáo Rôma, dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y
Daniel DiNardo, trải dài trên 8800 dặm vuông qua 10
quận ở phía Đông Nam tiểu bang Texas. Houston được
coi là thành phố lớn thứ tư trên toàn nước Mỹ và Tổng
Giáo Phận phục vụ gần 400 ngàn gia đình.

Năm 2015, một cuộc nghiên cứu có kế hoạch được thực hiện để tìm hiểu những nhu cầu hiện tại của

Tổng Giáo Phận (TGP) trong đó có việc phát triển Đại Chủng Viện Thánh Maria của TGP cũng như
của các trường học Công Giáo trong TGP và chương trình giúp tăng triển đức tin. Theo các dữ kiện
thu thập và những đáp ứng hồi báo tích cực, đưa đến việc Đưc Hồng Y (ĐHY) đã khai mào một cuộc
vận động tài chánh rộng lớn được gọi là: THẮP SÁNG: ĐỨC TIN, SỨ VỤ CỦA CHÚNG TA với mục
đích gây quỹ 150 triệu. Cuộc vận động đã bắt đầu từ mùa xuân năm 2016, được thực hiện trong khối
đầu tiên của một số giáo xứ, trước khi cơn bão Harvey đập vào miền Đông Nam Texas. Cơn bão này
đã để lại một hậu quả tàn phá lớn lao làm nhiều gia đình phải bỏ nhà cửa và làm gián đoạn sinh hoạt
của các cộng đoàn giáo xứ. Trọng tâm tức thời của TGP đã thực hiện sau bão Harvey là cung
cấp những đáp ứng khẩn cấp và nỗ lực cứu trợ. Tuy nhiên bây giờ là lúc khởi sự lại
chương trình THẮP SÁNG và giải quyết những thực tại mới của Tổng Giáo Phận.
Cuộc vận động gây quỹ THẮP SÁNG hiện nay có 6 dự án chính:
Nhu cầu của từng Giáo Xứ, Chủng Viện Thánh Maria, Quỹ phục hồi
sau các thiên tai có thể xảy ra trong tương tương lai, nền Giáo dục
của các trường Công Giáo, Hình thành đức tin, và tái xây dựng
Giáo xứ cùng trường học bị ảnh hưởng bão Harvey.

THẮP SÁNG
Đức Tin, Sứ Vụ của Chúng Ta

QUỸ PHỤC HỒI
DỰ TRÙ THIÊN
TAI TRONG
TƯƠNG LAI
$20,000,000
Trong mùa thu năm 2008,
bão Ike tấn công 158 cơ sở
giáo xứ, gây thiệt hại 29.2
triệu mỹ kim trong TGP.
Để giúp TGP luôn sẵn sàng
đối phó với những bất trắc
to lớn có thể xảy ra trong
tương lai, tất cả các giáo
xứ được chỉ định trả thêm
thuế cho TGP, để có được
$10,000,000 cho vào Quỹ
Phục Hồi Dự Trù Thiên Tai
Trong Tương Lai.

Ngày 25 tháng 8 năm 2017,

bão Harvey tàn phá TGP và ảnh
hưởng đến 81 giáo xứ, trường
học, và một số cơ sở tòa giám
mục. Cho đến tháng giêng năm
2018, tổng số thiệt hại lên đến
trên 23 triệu. Con số này còn tiếp
tục gia tăng khi tiến trình xây
dựng được bắt đầu. Thế nên, quỹ
phục hồi thiên tai gây ra bởi bão
Ike được hoàn toàn chỉ dùng để
trợ giúp các giáo xứ xây dựng lại
sau bão Harvey.
Chương trình dự trù có trách
nhiệm cho tương lai phải được
thực hiện. Để phản ảnh thực tại
này, và các kinh nghiệm đã học
được, một quỹ 20 triệu dự trù
thiên tai trong tương lai phải
được thiết lập. ĐHY và Hội Đồng
Cố Vấn Linh Mục (PAC) đã đồng
ý để riêng 20 triệu trong mục tiêu
gây quỹ lúc ban đầu để bao gồm
dự án này trong chương trình gây
quỹ THẮP SÁNG.

TÁI XÂY DỰNG
CÁC GIÁO XỨ
VÀ TRƯỜNG
HỌC SAU TRẬN
BÃO HARVEY

$20,000,000
Trong mùa thu năm 2018, Ủy Ban Cứu Trợ Bão Harvey (the

Hurricane Harvey Task Force), thuộc bộ phát triển của TGP, và Ủy
Ban Hướng Dẫn Đóng Góp (Guidance in Giving) đã gặp gỡ các linh
mục quản xứ và ban hành giáo của các giáo xứ khắp nơi trong TGP để
ghi nhận rõ ràng ảnh hưởng của bão Harvey trên các cộng đoàn, cũng
như để đón nhận những đề nghị cho tương lai của cuộc vận động gây
quỹ THẮP SÁNG. Một sự phân tích trên 140 cuộc ghi nhận và góp ý
đã nêu lên việc cần thiết phải có thêm một ngân quỹ, giúp các giáo xứ
và các trường học gặp khó khăn do sự tàn phá của trận bão Harvey.
Tiến trình này cũng khẳng định tác hại lớn lao của việc chậm trễ bảo
trì. Thế nên ĐHY và Ủy Ban PAC đã chấp thuận dành riêng 20 triệu
để tái xây dựng các giáo xứ, các trường học cũng như giúp các giáo xứ,
trường học sẵn sàng đối phó với những thiên tai trong tương lai.

Vì ảnh hưởng bão Harvey,
nhiều giáo xứ đã bị thiệt
hại đến nỗi không còn
là nơi có thể phục vụ các
giáo hữu. Cho nên các
ngân quỹ này sẽ giúp các
giáo xứ cần trợ cấp, để
có đủ ngân phí sửa chữa
những thiệt hại, giúp tái
xây dựng giáo xứ. Kết quả

Tổng Giáo Phận đã mướn một hãng cố vấn quản trị cơ sở để bắt đầu
công việc thẩm định các hạ tầng cơ sở tại các giáo xứ và trường học bị
ảnh hưởng của cơn bảo để đo lường những thiệt hại hiện tại và tiên
đoán những hư hại về cấu trúc có thể xảy ra. Một ngân quỹ sẽ được xử
dụng để trang trải chi phí cho công việc này.

cuộc nghiên cứu những

Một ủy ban được thiết lập bởi ĐHY để cứu xét các đề nghị trợ cấp
và những khuyến cáo xử dụng ngân quỹ. Ủy ban này gồm các nhân
viên của Ủy Ban Harvey Task Force và PAC. Qua ngân quỹ 20 triệu
này, chúng ta sẽ không chỉ trợ giúp những nơi bị ảnh hưởng trận bão
Harvey nhưng còn giúp chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những thiên tai
trong tương lai.

trong việc sửa chữa sẽ dẫn

thiệt hại do bão Harvey
cho biết, trong nhiều
trường hợp sự chậm trễ
đến những thiệt hại lớn
lao hơn cho các hạ tầng
cơ sở.

CHỦNG VIỆN
THÁNH MARIA
$30,000,000
Hơn 100 năm qua, Chủng Viện
Thánh Maria đã và đang thực
hiện một sứ vụ quan trọng đó
là giúp hàng ngàn người đáp
lại ơn gọi làm linh mục, theo
bước chân của các môn đệ đầu
tiên. Tại chủng viện, các chủng
sinh được chuẩn bị và học hỏi
để phục vụ anh chị em chúng ta
khắp nơi trong TGP, cùng các
giáo phận khác trong tiểu bang
Texas và trong quốc gia Hoa Kỳ.
Chủng viện của chúng ta hãnh
diện có được 22 giám mục
phục vụ trong 14 giáo phận;
các ngài đã xuất thân từ Đại
Chủng Viện Thánh Maria. Hơn
nữa, Chủng Viện Thánh Maria
cũng là nơi đào tạo các phó
tế của TGP và là nơi có phân
khoa thần học trực thuộc Đại
Học Thánh Tôma (Houston),
chủng viện phục vụ không chỉ
riêng các chủng sinh nhưng cả
cộng đồng nói chung. Trong
niên khóa 2017-2018, có 73
chủng sinh theo học tại Chủng
Viện Thánh Maria trong đó
có 26 chủng sinh thuộc TGP
Galveston-Houston.

TÁI TẠO HẠ TẦNG CƠ SỞ
Hệ thống hạ tầng cơ sở nước, điện, cơ khí, hệ thống điều hòa
không khí của chủng viện quá cũ kỹ vì đã xử dụng hơn 60 năm
qua, vì thế cần phải được thay thế. Một hệ thống trung tâm với
các hệ thống liên hệ sẽ được đặt trong cơ sở hiện tại. Tình trạng
trầm trọng của những dự án hạ tầng cơ sở này đòi hỏi các dự án
phải được khởi sự ngay. Để thực hiện việc này, Chủng viện đã vay
tiền từ quỹ Tiết Kiệm của TGP. Dự án sửa sang hạ tầng cơ sở được
hoàn tất trong tháng 5 năm 2018 và tiền quyên góp đợt đầu trong
TGP sẽ được dùng để trả món nợ này.
XÂY DỰNG KHU NHÀ MỚI CHO CHỦNG SINH
Để đối phó với tình trạng thiếu phòng ốc trầm trọng ở Chủng
Viện Thánh Maria, một ủy ban phát triển cơ sở vừa được thành
lập đã đề nghị chương trình xây dựng một dẫy nhà mới dành cho
chủng sinh. Chương trình thiết kế này sẽ làm sao để giữ nguyên
khu sân hiện tại trong lúc làm cho kiểu kiến trúc mới phù hợp
với kiến trúc của tòa nhà đang có. Hơn nữa, khu nhà mới này sẽ
đạt tiêu chuẩn hiện tại về sức khỏe, an toàn, cũng như đáp ứng
nhu cầu cho các người khuyết tật.
TÂN TRANG 2 TÒA NHÀ HIỆN CÓ
Sau khi hoàn thành khu nhà mới cho chủng sinh, số quỹ còn lại
sẽ dùng vào việc tân trang hai tòa nhà nội trú hiện có. Vì đã có
hơn 60 năm, 2 tòa nhà nội trú này không đạt được tiêu chuẩn
hiện tại và cũng không phục vụ đầy đủ nhu cầu của các chủng
sinh đang tu học. Khi việc tân trang và việc xây dựng cơ sở mới
được hoàn tất thì sẽ có đủ phòng ốc cho các chủng sinh trong
chủng viện cũng như phòng ốc cho ban giám đốc, ban giám hiệu,
và các đức cha, các linh mục và khách đến viếng thăm chủng
viện.
Với một chương trình huấn luyện và khoa thần học xuất sắc,
cùng với các cơ sở mới được xây dựng hay tân trang, Đại Chủng
Viện Thánh Maria sẽ là một chủng viện nổi bật nhất trong cả
quốc gia Hoa Kỳ.

QUỸ TRỢ GIÚP
HUẤN LUYỆN
ĐỨC TIN
$10,000,000
Phát triển và duy trì cấp lãnh đạo giáo dân trong việc mục vụ,

đó là sứ vụ rất khẩn thiết của Giáo Hội. Ngân quỹ trợ giúp huấn
luyện phát triển đức tin sẽ giúp các giáo xứ nâng cấp mức độ huấn
luyện cao nhất dành cho các vị lãnh đạo giáo dân trong sứ vụ phát
triển việc truyền bá tin mừng trong mỗi giáo xứ. Quỹ này được
dùng để cung cấp học bổng cho việc huấn luyện, bao gồm, nhưng
không giới hạn, để đào tạo các nhà lãnh đạo với môi trường vững
chắc trong lãnh vực giáo lý và phụng vụ cũng như tăng cường các
nỗ lực phúc âm hóa (truyền giáo) của giáo xứ.
Những ví dụ điển hình liên quan đến quỹ học bổng:
• Chương trình cấp bằng và chứng chỉ cho các trưởng phụ trách
giáo lý và phụng vụ trong giáo xứ.
• Các trưởng phụ trách giáo lý được phân chia để trong cùng một
thời gian có thể phụ giúp các giáo xứ khác.
• Thực hiện các sáng kiến liên quan đến giáo lý và truyền giáo của
Tổng Giáo Phận.
• Huấn luyện trên mạng cho các vị lãnh đạo và điều hợp sứ vụ.
• Các chương trình huấn luyện về lãnh vực truyền giáo.
• Thiết lập những nỗ lực truyền giáo để phát triển những cộng
đoàn đức tin nhỏ.
• Huấn luyện cho Ban Giáo Lý Tân Tòng (RCIA) của giáo xứ.

Hình thành và giáo dục
con người trong một
thế giới có nhiều thay
đổi mau lẹ, cần phải có
những lớp huấn luyện,
những sáng tạo mới mẻ
và nhiều sáng kiến để
đáp lại những thực tại
và thách đố của thời đại
hôm nay. Những cố gắng
huấn luyện này thường
nằm ngoài khả năng tài
chánh của nhiều giáo
xứ. Quỹ Trợ Giúp Huấn
Luyện Đức Tin sẽ giúp
các giáo xứ có học bổng
để hỗ trợ hình thành đức
tin và nỗ lực truyền giáo.
Những học bổng này đảm
bảo rằng các giáo xứ có
thể tiếp cận với chương
trình đào tạo tốt nhất
để có thêm các nhà lãnh
đạo giáo dân, đặc biệt là
hỗ trợ phát huy các lãnh
vực liên quan đến giáo lý,
truyền giáo và phụng vụ.

NGÂN QUỸ TÀI
TRỢ NỀN GIÁO
DỤC TRƯỜNG
CÔNG GIÁO
$20,000,000
Các trường Công Giáo của
Tổng Giáo Phận GalvestonHouston là cộng đồng các
tín hữu bao gồm cha mẹ, học
sinh, thầy cô, và hiệu trưởng,
góp sức nuôi dưỡng sự phát
triển các trẻ em nam nữ về
mặt thiêng liêng, đạo đức, trí
tuệ, thể lý, trong lúc nỗ lực
đạt tới nền giáo dục hoàn
hảo. Các trường học Công
Giáo của Tổng Giáo Phận
Galveston-Houston nỗ lực
để có chất lượng cao, luôn
luôn hướng đến nền giáo dục
hoàn hảo, trong việc truyền
bá Tin Mừng, và có sự vững
vàng về tài chánh. TGP nhận
thức các trường Công Giáo
rất quan trọng cho tương
lai, vì các trường Công Giáo
cung cấp giới lãnh đạo giáo
dân cũng như ơn thiên triệu
linh mục và tu sĩ.

Chi phí cho việc giáo dục trẻ em tiếp tục gia tăng. Cha mẹ ngày nay nêu lý do,
là các trường Công Giáo truyền đạt kiến thức trổi vượt, đó là lý do hàng đầu
để các phụ huynh chọn trường Công Giáo cho con em của họ. Ngân khoản 20
triệu sẽ được cho vào quỹ trợ giúp học phí hiện tại. Lợi tức từ ngân quỹ này sẽ
được dùng để phụ giúp thanh toán chi phí tiền học cho những học sinh xứng
đáng để được trợ giúp.
TRỢ GIÚP TIỀN HỌC TRƯỜNG CÔNG GIÁO
BÊN TRONG LÃNH THỔ THÀNH PHỐ
$12,000,000
Hai quỹ trợ giúp tài chánh: quỹ Học Bổng Macrini và quỹ Trợ Giúp mang
tên Đức TGM Joseph A. Fiorenza tài trợ nhu cầu học phí cho các trường học
Công Giáo bên trong lãnh thổ thành phố. Nhờ cuộc vận động THẮP SÁNG,
thêm 12 triệu được cho vào ngân quỹ Trợ Giúp mang tên Đức TGM Joseph A
Fiorenza. Quỹ phụ trội này sẽ giúp gia tăng việc trợ giúp học phí lên đến 63%;
hơn nữa, cũng trợ giúp thêm ít nhất là 280 học sinh trong năm đầu tiên.
TRỢ GIÚP TIỀN HỌC CHO CÁC TRƯỜNG CÔNG GIÁO
BÊN NGOÀI LÃNH THỔ THÀNH PHỐ
$8,000,000
Thêm vào các trường Công Giáo bên trong lãnh thổ thành phố, chúng ta công
nhận có những trẻ em cần trợ giúp ở trong tất cả các trường Công Giáo của
chúng ta. Các trường tiểu học Công Giáo của chúng ta ở trong 10 quận trong
TGP, cung cấp nền giáo dục Công Giáo cho tất cả cộng đồng. TGP hiện nay
đang trợ giúp học phí cho các học sinh qua học bổng cho các trường tiểu học
Công Giáo. Cuộc vận động này sẽ cung cấp thêm 8 triệu cho ngân quỹ hiện có
và sẽ trợ giúp các học sinh có nhu cầu cần trợ giúp trong khắp TGP. Quỹ thêm
vào này sẽ gia tăng ngân quỹ hiện có tới 138%; hơn nữa, quỹ này sẽ trợ giúp
thêm 180 học sinh trong năm học đầu tiên.

NHU CẦU CỦA
TỪNG GIÁO XỨ
$50,000,000
Có giáo xứ cần xây dựng cơ

sở mới hoặc trùng tu những
cơ sở cũ kỹ; trong khi có
giáo xứ có nhu cầu cần trả
nợ, cần bảo trì, hoặc thiết lập
quỹ của giáo xứ và cho các
nhân viên trường học. Thực
vậy, những việc đầu tư này
sẽ giúp các giáo xứ truyền bá
giáo huấn của Chúa Kitô và
phục vụ sứ mạng của Giáo
Hội cách hoàn hảo hơn. Khi
tổng kết các đóng góp và
mục tiêu của cuộc vận động
thắp sáng đạt được, chắc
chắn 50 triệu trong tổng số
150 triệu sẽ được hoàn lại
dành cho những nhu cầu của
giáo xứ.

Mỗi giáo xứ trong TGP
có những nhu cầu riêng,
gồm cả những thách đố
và những mục tiêu cần
đạt đến.
Sự hoàn lại ngân khoản cho
mỗi giáo xứ đã được kết hợp
vào trong cuộc vận động này.
Tổng số ngân khoản mỗi giáo
xứ được chỉ định đóng góp, dựa
vào mức trung bình của tổng
số tiền đóng góp trong giáo
xứ (đóng góp dâng cúng hằng
tuần và các ngày lễ đặc biệt).
Mức số trung bình này được
nhân lên với 92% để có tổng số
ngân khoản gây quỹ được chỉ
định trong mỗi giáo xứ. Trong
khoảng thời gian được chỉ định
gây quỹ tại giáo xứ, có 33% của
số tiền gây quỹ được, sẽ hoàn lại
cho giáo xứ cứ 3 tháng một lần,
số 67% còn lại được dành cho
việc tài trợ 5 dự án của TGP.
Một giáo xứ, sau khi đạt chỉ tiêu
ngân khoản đã được chỉ định,
67% số tiền phụ trội sẽ được trả
lại cho giáo xứ và số 33% còn lại
sẽ dùng cho việc tài trợ dự án
của TGP

LỜI MỜI GỌI
ĐHY DiNardo mời gọi bạn,
một trong những thành phần
trung tín của Giáo Hội Công
Giáo trong Tổng Giáo Phận
Galveston-Houston, góp phần
vào những đóng góp của bao
nhiêu người khác để chung tay
gây quỹ $150,000,000.
Như một người quản lý trung
tín, hãy biết ơn Thiên Chúa vì
những ân sủng Chúa đã ban
trong mọi huống cảnh cuộc đời,
và bạn hãy trao lại cho Chúa
lòng biết ơn qua việc đóng góp
để giúp xây dựng một nền tảng
tốt đẹp cho tương lai.

Việc đóng góp của bạn là một sự đáp trả
trung tín những gì Chúa đã ban. Không
phải mỗi người đều có thể đóng góp như
nhau, nhưng mỗi người đều có thể cùng
hy sinh thực hiện. Nếu bạn có khả năng tài
chánh có thể hứa $10,000; $25,000; $50,000
hay ngay cả $100,000 hoặc nhiều hơn,
chúng tôi xin bạn hãy là những người lãnh
đạo trong cuộc vận động của chúng ta với
những món quà đặc biệt này.
• Lời hứa đóng góp của bạn cho cuộc vận
động này là món quà đặc biệt, chỉ dùng
cho những dự án đã được nói đến.
• Các giáo hữu trong giáo xứ được mời gọi
tiếp tục đóng góp cho quỹ Phục Vụ của
Giáo Phận (DFS) hằng năm.
• Các đóng góp được miễn thuế theo luật
cho phép.
• Các lời hứa không ràng buộc theo luật

Mọi người được yêu cầu hãy là một phần của nỗ lực này, nhưng không phải
mỗi người được kêu gọi đóng góp cùng một số lượng. Tập giấy này bao gồm
một chương trình đóng góp có thể dùng để hướng dẫn bạn quyết định. Xin hãy
nghiên cứu kỹ lưỡng và lựa chọn cách đóng góp theo khả năng của mình, được
diễn tả cách tốt đẹp nhất lòng tri ân mà chính bạn cảm nghiệm trong đời sống
hôm nay. Việc đóng góp của bạn có thể thực hiện qua lời hứa trả trong vòng 4
năm theo chương trình trả hằng tháng, hay 4 tháng một lần, hay nửa năm một,
hay từng năm một. Tùy theo cách bạn hứa đóng góp, ủy ban làm việc sẽ gửi thư
đến bạn để nhắc nhớ.
HỨA ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN MẶT, NGÂN PHIẾU, HAY THẺ TÍN DỤNG
Chỉ cần điền vào thẻ hứa đóng góp và chọn khoảng thời gian để đóng tiền. Nếu bạn
chọn đặt tiền cọc bằng ngân phiếu (check), làm ơn viết trả cho IGNITE. Nếu bạn
muốn đặt tiền cọc và đóng tiền đã hứa bằng thẻ tín dụng, xin điền vào phần tương ứng
trên thẻ hứa. Chúng tôi nhận VISA, MASTERCARD, DISCOVER, và AMERICAN
EXPRESS.
LỢI NHUẬN VỀ THUẾ CỦA VIỆC ĐÓNG GÓP BÁC ÁI.
Tình trạng tài chánh của mỗi cá nhân có thể đem đến những lợi ích khác nhau qua
những phương thức dâng cúng khác nhau, chúng tôi đề nghị bạn nên bàn thảo với các
cố vấn chuyên nghiệp. Thí dụ: có thể có lợi để đóng góp các cổ phần, tài sản, và các vật
giá trị. Nếu bạn muốn biết thêm về các cách thức đóng góp khác, xin liên lạc với Bộ Phát
Triển ở số: 713.652.4417
ĐÓNG GÓP BẰNG CHỨNG KHOÁN
Người dâng cúng có thể đóng góp bằng cổ phần đầu tư (stock) và quỹ đầu tư hỗ tương
(mutual funds). Nếu bạn muốn đóng góp bằng cổ phần hay chứng khoán (securities),
xin xem trên mạng của cuộc vận động hay liên lạc với vị giám đốc chương trình để
nhận đơn đóng góp (Letter of Intent). Mọi đóng góp bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện
qua TGP. Khi bạn điền xong đơn đóng góp, xin hãy nộp cho người quản lý trương
mục của bạn để chuyển cổ phần đầu tư của bạn rồi gửi đơn chuyển về Bộ Phát Triển:
(713.659.7640 – Fax)
ĐÓNG GÓP TÀI SẢN, BẢO HIỂM NHÂN THỌ, DI CHÚC
Đóng góp tài sản, quỹ bảo hiểm nhân thọ, di chúc tài sản đều được đón nhận. Để đóng
góp tài sản lớn, khác với đóng góp cổ phần đầu tư, bộ thuế vụ đòi buộc phải có việc
định giá tài sản.

pháp, nhưng là dấu hiệu nói lên chủ ý
dâng cúng của bạn.

Xin liên lạc với BỘ PHÁT TRIỂN 713.652.4417
để biết thêm về các loại đóng góp cho chương trình này.

Kết luận
Kết hợp 6 DỰ ÁN khẩn thiết tạo thành chất xúc tác cho cuộc vận động lịch sử này: sự phát triển các giáo xứ và Tổng
Giáo Phận, nhu cầu bảo vệ và mở cửa trường Công Giáo, hình thành đức tin, nhu cầu hiện đại hóa Đại Chủng Viện
Thánh Maria, và nhu cầu không những tái thiết những hư hại do bão Harvey gây ra, nhưng còn chuẩn bị tốt hơn để
đối phó với những thiên tai trong tương lai. Để đáp ứng nhu cầu này, sau khi cầu nguyện sốt sắng và nghiên cứu cẩn
thận, Đức Hồng Y, các chủ chăn, và hàng lãnh đạo TGP đặt trước chúng ta một thách đố: gây quỹ 150 triệu mỹ kim.
Giờ đây, tùy thuộc vào mỗi người chúng ta đáp ứng lại lời kêu gọi này. Nhờ sự đáp ứng hy sinh của mỗi người, chúng
ta không chỉ góp phần xây dựng một nền tảng cho những nhu cầu hiện tại, nhưng còn cung ứng một di sản của tình
thương và hy sinh cho thế hệ tương lai.
Muốn biết thêm chi tiết cuộc Vận Động Thấp Sáng, xin ghé trang mạng www.archgh.org/IGNITE.
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Đức Tin, Sứ Vụ của Chúng Ta

THẮP SÁNG
Chúng con cầu xin nhờ
Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin cho những hy sinh dâng hiến của
chúng con hôm nay được sinh hoa kết trái
đức tin, trải dài cho thế hệ tương lai.
Với niềm hy vọng và tinh thần quảng đại,
xin cho dân thánh Cha tích cực đáp lời mời
gọi tham gia chương trình gây quỹ
THẮP SÁNG: Đức Tin, Sứ vụ của Chúng Ta.
Xin Cha chúc phúc cho mọi nỗ lực của chúng
con trong việc giúp phát triển tương lai của
Giáo Hội tại Tổng Giáo Phận Galveston-Houston.
Xin chúc tụng và cảm tạ Cha đã ban cho chúng
con đức tin Công Giáo với hơn 150 năm được
sống và làm chứng nhân cho đức tin tại Texas.
Cha là nguồn thiện hảo và là mọi
ân phúc trên trời dưới đất.

Lạy Thiên Chúa là
Cha chúng con,

